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اهیلع هللا  مالس  بنیز  ياتمه  یب  شقن  اروشاع 

باتک تاصخشم 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ياتمه  یب  شقن  اروشاع و  ناونع : 
( رگ فیصوت  () (ع یلع تنب  س )  ) بنیز 6-62ق  ناگدنروآدیدپ : 

( روآدیدپ ) يروهم نیسحدمحم 
هرامش 26 یمالسا ، تموکح  هلجم  هلاقم : رشان 

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

مارحلا مرحم  هام 
اروشاع مایق 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نابیرغ  ماش 

همدقم

رییغت ار  خیرات  ریسم  یعامتجا ، یسایس و  ساّسح  ياههنحص  رد  لاّعف  روضح  اب  هک  دندوب  يرایسب  راکادف  نمؤم و  نانز  مالـسا  خیرات  رد 
داـقتعا هب  . تفرگ هدـهع  رب  ار  یگرزب  تیلوؤسم  ـالبرک ، تضهن  رد  روـضح  اـب  هک  دوـب  (س ) بنیز ترـضح  ناـنز ، نیا  هلمج  زا  دـنداد .

تفرگ و رارق  موصعم  نایاوشیپ  تیبرت  تحت  یکدوک  نارود  زا  یناسر  مایپ  گرزب  تیلوؤسم  يافیا  يارب  (س ) بنیز ترضح  هدنـسیون ،
بنیز ترضح  شقن  نییبت  رد  هلاقم  درک . رتهدامآ  ار  شرهاوخ  ییاههیصوت ، نانخس و  اب  البرک ، هب  تکرح  ریـسم  رد  زین  (ع ) نیـسح ماما 
نایاپ رد  تسا و  هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب  ناکدوک  نانز و  زا  تیامح  و  (ع ) داجـس ماما  ناج  زا  عافد  رد  نآ  زا  سپ  زین  اروشاع و  زور  رد 

. تسا هتخادرپ  لامجا  هب  دیزی  دایزنبا و  ربارب  رد  ماش و  هفوک و  رد  ترضح  نآ  شقن  هب 

عامتجا هنحص  رد  نانز  روضح 

. دوشیم هتفگ  نخس  ناوارف  نآ  نوماریپ  رـضاح  نامز  رد  هک  تسا  یلئاسم  زا  هعماج  نوگانوگ  ياههنحـص  رد  نانز  روضح  تکراشم و 
روط هب  هراب  نیا  رد  هچنآ  تسا . فالتخا  نآ  هدودحم  طیارش و  رد  اما  تسا  قفاوت  دروم  ياهلأسم  عامتجا  هنحـص  رد  ناوناب  روضح  لصا 

نوگانوگ ياهتراهم  اهصصخت و  اب  يدارفا  دنمزاین  یهورگ  یعمج و  راک  ره  هک ، تسا  نیا  تفگ ؛ ناوتیم  رـصتخم  هدرـشف و  رایـسب 
رب يراک  رد  هعومجم  کی  ياضعا  نتفرگ  راک  هب  دوش . راذگاو  شتراهم  صـصخت و  اب  بسانتم  یتیلوئـسم  نانآ  زا  کی  ره  هب  هک  تسا 

تیبرت هعماجره و  طاشن  یباداش و  دش . دـهاوخ  نانآ  شالت  نتفر  ردـه  هب  هورگ و  نآ  يدـمآراکان  ببـس  شتراهم  صـصخت و  فالخ 
هدـیرفآ نوگانوگ  توافتم و  تایحور  يدوجو و  نامتخاس  اب  درم ، نز و  فلاـخم  سنج  ود  زا  رـشب  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  دـیدج  لـسن 

دنویپ هک  تسا  تروص  نیا  رد  دـندرگ . یتیلوئـسم  ماجنا  رادهدـهع  دوخ  یحور  یمـسج و  طیارـش  اب  بسانتم  نانآ  زا  کی  ره  و  دـنوش ،
، قیال نامیا ، اب  تیـصخش ، اـب  ینادـنزرف  و  دوشیم ، هدـیمد  یباداـش  طاـشن و  حور  هعماـج  هب  نآ  وترپ  رد  ددرگیم ، مکحتـسم  هداوناـخ 
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ماـظن نیوـکت و  ناـهج  هک  ار  ياهفیظو  درم  نز و  زا  کـی  ره  رگا  یلو  ددرگیم ؛ لـیوحت  هعماـج  هب  راکتـسرد  وگتـسار و  تسودـعون ،
هداوناخ ناینب  دنوش ، لوغشم  رگید  يراک  هب  دنهدن و  ماجنا  یبوخ  هب  هتشاذگ ، نانآ  هدهع  هب  یحور  یمسج و  طیارش  ساسا  رب  شنیرفآ 
شرورپ تیبرت و  هعماج  ره  ناوناب  نانز و  یلصا  هفیظو  . دش دهاوخ  یتیبرت  یگنهرف و  لالتخا  راتفرگ  هعماج  هجیتن  رد  ددرگیم و  لزلزتم 

ریطخ هفیظو  نیا  ماجنا  زا  ار  نانز  هک  يراک  ره  هب  لاغتـشا  ور  نیا  زا  تسا ؛ هداوناخ  نوناـک  نتـشادهگن  مرگ  هعماـج و  نآ  دـیدج  لـسن 
زین ار  نانز  دزاسیم ، دراو  هعماج  رب  یناربج  لباق  ریغ  ياهنایز  هکنآ  رب  هوالع  تسا و  هتشادزاب  دوخ  یلـصا  تلاسر  زا  ار  نانآ  درادزاب ،

رد ناسنا  ره  تیـصخش  لامک و  هک  ارچ  دشخبیم ؛ نیغورد  بذاک و  تیـصخش  اهنآ  هب  هدومن ، یهت  دوخ  یعقاو  تیوه  تیـصخش و  زا 
رد هک  یـساسا  مهم و  لصا  کی  نیاربانب  دـناسرب . تیلعف  هب  ار  اهنآ  دسانـشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  اـهییاناوت و  هک  تسا  نآ 
هب دـیابن  نانآ  يوس  زا  یتیلوئـسم  هنوگره  شریذـپ  هک  تسا  نیا  دوش  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هعماج  نوگانوگ  ياههنحـصرد  نانز  تکراشم 

هتکن . دزاـس دراو  یبیـسآ  همطل و  نیرتمک  تسا  هداوناـخ  نوناـک  نتـشادهگن  مرگ  هعماـج و  دـیدج  لـسن  تیبرت  هک  اـهنآ  یلـصا  هفیظو 
میرح یعرـش و  دودـح  ظفح  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  یـسایس  یعامتجا و  نوگانوگ  ياههنحـص  رد  نانز  تکراشم  رد  هک  يرگید 

لئاسم ندش  هدناشک  تسا . یـسنج  ياهيریگ  هرهب  عتمت و  هنوگره  زا  تیلوئـسم  راک و  نادیم  نتـشادهگنرود  ینمادکاپ و  ایح و  تفع ،
تیـصخش و هب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  نیرتشیب و  دـنکیم  لزلزتم  ار  هداوناخ  ساـسا  ناـینب و  هکنآ  رب  هوـالع  هعماـج ، هنحـص  هب  یـسنج 
رد ياهلیـسو  ای  نارـسوه و  نادرم  ییوجماک  یبایماک و  يارب  ياهلیـسو  رازبا و  ّدـح  رد  ار  نانآ  تیـصخش  و  دزاسیم ، دراو  ناـنز  تیوه 

نوگانوگ ياههنحـص  رد  ناونابو  نانز  تکراشم  نیاربانب  . دـهدیم لزنت  نارادمتـسایس  یـسایس  عماطم  ناتـسرپایند و  يدام  عفاـنم  تهج 
يرایسب راکادف  نمؤم و  نانز  مالـسا  خیرات  . دریذپ تروص  یـساسا  مهم و  لصا  ود  نیا  قیقد  لماک و  تیاعر  اب  دیاب  یـسایس  یعامتجا و 

دوخ لاعف  روضح  اب  ینمادـکاپ  تفع و  نوئـش  لماک  تیاعر  هداوناخ و  رد  دوخ  تلاسر  تیلوئـسم و  ماجنا  رب  هوـالع  هک  دراد ، غارـس  ار 
تبث هب  زاس  خیرات  نانز  نادرم و  هرمز  رد  ار  دوخ  مان  هلیسونیدب  دناهداد و  رییغت  ار  خیرات  ریسم  یعامتجا  یسایس و  ساسح  ياههنحصرد 

هاوخیدازآ و هدازآ ، نادرم  ناـنز و  همه  يارب  هوسا  وگلا و  ناونع  هب  هک  تسا  یناـنز  زا  یکی  (س ) يربک بنیز  کـش  نودـب  . دـناهدناسر
لاثما ناوت  دح  زا  تسا و  راوشد  سب  يراک  (س ) بنیز ترضح  تیصخش  زا  نتفگ  نخس  هچرگ  . تسا حرطم  اهنامز  همه  رد  زیتس  ملظ 

هب دوخ  زیچان  كدـنا و  ناوت  ّدـح  رد  هدرـشف و  روط  هباـت  میدـش  نآرب  دوخ  نید  يادا  هفیظو و  ماـجنا  يارب  یلو  تسا ؛ جراـخ  هدـنراگن 
. میزادرپب (ع ) ادهشلادیس تضهنرد  (س ) بنیز ترضح  یسایس  روضح  یسررب 

بنیز ترضح  تیصخش 

بنیز مینکفیب . نأشلا  میظع  يوناـب  نیا  تیـصخش  هب  ارذـگ  یهاـگن  تسا  هتـسیاش  بنیز ، ترـضح  یـسایس  روضح  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
نآ زا  هک  یتاذ  دادعتـسا  یگتـسیاش و  اـب  و  (س ) همطاـف ترـضح  و  (ع ) یلع ترـضح  نوچمه  يرداـم  ردـپ و  تیبرت  تحت  (س ) يربـک

هدیدنـسپ تافـص  تالامک و  همه  عماج  شردام  ردپ و  دننامه  وا  تفای . تسد  یناسنا  تالامک  لئاضف و  زا  یلاع  بتارم  هب  دوب  دنمهرهب 
زا یکی  (س ) يربک بنیز  درک . هدـنز  اهدای  رد  ار  (ع - ) نانمؤمریما شردـپ -  ياـههبطخ  هرطاـخ  ماـش  هفوک و  رد  وا  ياهینارنخـس  . دوب

هبطخ تشذگیمن ، شرمع  زا  لاس  شـش  ای  جنپ  زا  شیب  هک  یلاح  رد  یکدوکنینـسرد ، و  دیآیم . رامـش  هب  ثیدح  نایوار  ناثدـحم و 
درگاش سابعنبهللادبع ، دنکیم . لقن  نارگید  يارب  نآ  زا  سپ  دینش و  یلاع  دنلب و  رایـسب  نیماضم  نآ  اب  ار  (س ) ارهز ترـضح  شردام 

ناونع اب  گرزب  يوناب  نآ  زا  دنکیم و  لقن  بنیز  زا  ار  (س ) ارهز ترضح  كدف  هبطخ  میرک ، نآرق  رسفم  و  (ع ) یلع ترـضح  هتـسجرب 
یمسج طیارش  نیرتتخس  تراسا و  نارود  رد  هک  دوب  يّدح  رد  تدابع  هبنج  زا  (س ) بنیز [ . 1 . ] دنکیم دای  ام » ياناد  لقاع و  انتلیقع ؛ »

هب یطیارـش  رد  هک  یلاـح  رد  [ 2 ، ] دـیدرگن كرتشبـش  زامن  يرادهدـنز و  بش  دـیآ ، شیپ  ناسنا  کـی  يارب  تسا  نکمم  هک  یحور  و 
تعاطا تدابع و  دنتـسین  دوخ  یگدـنز  یلومعم  يداع و  ياههمانرب  ظفح  هب  رداـق  یلومعم  ياـهناسنا  نآ  زا  رتلهـس  رتناـسآ و  بتارم 
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لوقا انا  مدآ ، نبای  :» دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  دوب  هداد  رارق  یسدق  ثیدح  نیا  زراب  نشور و  قیداصم  زا  ار  (س ) بنیز ترضح  ادخ ،
دوـجوم شاـب ، میوـگب  هچ  ره  هب  نم  مدآ ! دـنزرف  يا  [ . 3 [ ؛ نوکیف نک  ءیـشلل  لوقت  کـلعجا  کـترما  اـمیف  ینعطا  نوکیف ، نک  ءیـشلل 
ترـضح !« دوش دوـجوم  شاـب ، ییوـگب  زیچ  ره  هک  مهد  رارق  هنوـگنآ  ارت  اـت  نک  تعاـطا  نم  زا  ماهداد  روتـسد  وـت  هب  هچنآ  رد  دوـشیم ،
ترـضح نآ  هک  هدـش  تیاور  دوب . رادروخرب  ینیوکت  تیالو  زا  هک  دوب  هدیـسر  یماـقم  هب  ادـخ  تعاـطا  تداـبع و  رثا  رب  زین  (س ) بنیز

رد و  [ . 4 . ] داتسیا زاب  ادص  زا  اهگنز  دش و  سبح  اههنیس  رد  اهسفن  هراشا  نآ  اب  درک ، هراشا  مدرم  هب  هفوک  رد  دوخ  ینارنخـس  زا  شیپ 
. دیزگرب وا  يارب  ار  مان  نیا  دـنوادخ  هک  نانچمه  دوب ، خـیرات ، هناگی  تیـصخش  نآ  ردـپ ، تنیز  قح ، هب  (س ) بنیز ترـضح  مالک  کی 

[ . 5]

نیسح ماما  مایق  یعامتجا  هاگتساخ 

رانکرب تلاح  ود  نیا  زا  زین  يرـشب  عماوج  تسا ، رادروخرب  يرامیب  یتمالـس و  تلاـح  زا  یحور  یمـسج و  رظن  زا  ناـسنا  هک  هنوگناـمه 
ناگدیدمتـس و نامولظم و  هب  کـمک  يزیتس ، ملظ  یتسودـعون ، یهاوخیدازآ ، يدازآ ، حور  هک  تسا  ياهعماـج  ملاـس  هعماـج  دنتـسین .
یگدنب و غوی  زا  ار  ناسنا  هک  دشاب  هدشن  یتاداقتعا  نیزگیاج  يریدـخت  لطاب و  تاداقتعا  تافارخ و  دـشاب . مکاح  نآ  رب  ینید  ياهرواب 
يربهر و هاگتـسد  رد  داسف  ملظ و  راثآ  رگا  هک  تسا  ياهعماج  ملاس  هعماج  دـناهریم .! یجراخ  ياهتردـق  یناسفن و  ياـهاوه  یگدرب 
، میلست حور  هک  تسا  ياهعماج  رامیب ، هعماج  لباقم  رد  دنوش . جیـسب  نآ  حالـصا  يارب  هعماج  نآ  ياضعا  همه  ددرگ  هدهاشم  تموکح 

ناربهر نامکاح و  داسف  ملظ و  فالخ و  لاـمعا  ربارب  رد  ددرگ . مکاـح  نآ  رب  ناـعونمه  تشونرـس  هب  تبـسن  یتواـفت  یب  يریذـپ ، ملظ 
هتفرگ راک  هب  نامکاح  عفانم  تمدخ  رد  یبهذم  تاداقتعا  بهذم و  هک  تسا  ياهعماج  رامیب  هعماج  دوشن . هداد  ناشن  یشنکاو  چیهدوخ 

میلـست توکـس و  يریذـپ ، ملظ  هب  ار  مدرم  یبهذـم  حیحـصان  هدـش و  فیرحت  تاداقتعا  ساسا  رب  هک  تسا  ياهعماج  رامیب  هعماـج  . دوش
مدرم ناحلصم ، رادشه  اب  هک  تسا  يّدح  رد  هعماج  يرامیب  یهاگ  تسا . رادروخرب  فعـض  تدش و  زا  عماوج  ياهيرامیب  . دنک توعد 

نوخ قیرزت  دنمزاین  هک  دـهنیم  تماخو  هب  ور  نانچ  نآ  هعماج  لاح  ینامز  . دـنیآیم رد  تکرح  هب  و  دـنوشیم ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا 
هعماجات دـننک ، ادـها  هعماـج  هب  ار  دوخ  نوخ  هتـشذگ  ناـج  زا  راکادـف و  یهورگ  دـیاب  طیارـش  نیا  رد  تسا . ندـمآرد  تکرح  هب  يارب 

يدوس زین  نوخ  قیرزت  دوشیم و  یبلق  تسیا  راچد  هک  دسریم ، تماخو  زا  يّدـح  هب  هعماج  لاح  یهاگ  یلو  دـبای . زاب  ار  دوخ  يدوبهب 
ناناملـسم عامتجا  عضو  . ددرگ دراو  نآ  رکیپ  رب  یناهگان  كوش  دیاب  یطیارـش  نینچ  رد  هعماج  تاجن  يارب  تشاد . دـهاوخن  نآ  لاح  هب 

ربارب رد  هک  دوب  هدرک  لیلذ  نوبز و  ناـنچ  نآ  ار  ناناملـسم  دوخ  تموکح  نارود  یط  رد  هیواـعم  دوب . تروص  نیمه  هب  دـیزی  ناـمز  رد 
میلاعت و رثا  رب  (ص ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یناناملـسم  دـشیمن . هدینـش  یـضارتعا  داقتنا و  يادـص  شلامع  وا و  فـالخ  لاـمعا 

ضارتعا هب  ار  ادص  یفالخ  لمع  نیرتکچوک  ربارب  رد  هک  دنتشاد ، تیساسح  افلخ  فالخ  لامعا  ربارب  رد  نانچ  نآ  ترضح  نآ  تیبرت 
رجاف دساف و  رصنع  نآ  دیزی -  هیواعم ، گرم  زا  سپ  هک  دندش ، راکشزاس  عیطم و  میلـست ، ياهنوگ  هب  هیواعم  نامز  رد  دندرکیم -  دنلب 

 - رمع :» یتقو هک  دندوب  ياهنوگب  ناناملسم  دشن . هدینش  ناناملسم  زا  یضارتعا  يادص  دش و  طلسم  یمالسا  روشک  عاضوا  رب  یتحار  هب  - 
تفگ دیشک  ار  شریشمش  یبرع  کی  دینکب . هچ  دییوگب و  ًالثم  نم  هب  مدرک  یفالخ  هچنانچ  رگا  نم  هک  تفگ  دوب -  هفیلخ  هک  یتقو  رد 
نانچ نآ  دـیزی  نامز  رد  هعماج  [ . 6 .« ] میتسیایم تلباقم  ریـشمش  نیا  اب  ام  ینکب ، فالخ  یهاوخب  وت  رگا  میتسیایم . وت  لباقم  نیا  اـب  اـم 

ارف شزاس  توکـس و  هب  ار  ترـضح  نآ  همه  (ع ) نیـسح ماما  نارای  يدودعم  دادعت  زج  هک  دوب ، هدـش  نوبز  لیلذ و  میلـست ، راکـشزاس ،
تداهـش هکلب  دوبن ، رثؤم  نآ  رد  تحیـصن  رادـشه و  اـهنت  هن  هک  دوب  ياهنوـگ  هب  (ع ) نیـسح ماـما  ناـمز  رد  هعماـج  عـضو  دـندناوخیم .

ماما شراوگرزب  ردارب  تداهش  هک  نانچمه  دنک ، رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم  دوبن ، رداق  زین  ییاهنت  هب  (ع ) نیسح ماما  دننام  یتیصخش 
. تشاد لابند  هب  ار  مالسا  يدوبان  ًاعطق  یعضو  نینچ  همادا  دروآرد . تکرح  هب  ار  هعماج  تسناوتن  دیاب  هک  هنوگنآ  (ع ) یبتجم
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هعماج حالصا  يارب  نیسح  ماما  راکتبا 

حرط یمظنم  قیقد و  رایسب  همانرب  هعماج ، حالصا  يارب  یهلا  صاخ  شناد  زا  يرادروخرب  اب  (ع ) نیـسح ماما  یطیارـش  عاضوا و  نینچ  رد 
عماوج هب  هشیمه  يارب  هکلب  دـشخب ، تاـجن  یگنهرف  يونعم و  یمتح  گرم  رطخ  زا  ار  زور  نآ  هعماـج  تسناوـت  اـهنت  هن  هک  درک ، يزیر 

ياهنوگ هب  ترضح  نآ  دنهد . ناشن  تیساسح  دوخ  زا  فالخ  لامعا  متـس و  ملظ و  لباقم  رد  دنناوتب  ات  دیـشخب  ییورین  تردق و  يرـشب 
فیرحت يریذپملظ و  یتوافت ، یب  عنام  رما  نیمه  و  دشاب ، دیواج  هدـنز و  اهناسنا  نایم  رد  هراومه  وا  هرطاخ  دای و  هک  درک  يزیر  همانرب 

ماما . تسا ناناملسم  يرادیب  مالسا و  ياقب  هدننک  نیمضت  (ع ) نیسح ماما  مایق  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دوشیم ، ناناملـسم  نایم  رد  نید 
مایق و نوخ ، هلحرم  تسخن ، هلحرم  درک . يزیرهمانرب  هلحرم  ود  رد  ار  دوخ  مایق  تضهن و  فده ، نیا  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  (ع ) نیسح
رب تضهن  تسخن  هلحرم  تیلوئـسم  دوب . تضهن  هرطاخ  دای و  نتـشادهگن  هدـنز  يرگرادـیب ، یناسر ، ماـیپ  هلحرم  مود  هلحرم  تداـهش و 
هب هار  نیا  رد  دندرک و  یگداتـسیا  فارحنا  دادیب و  ملظ و  ربارب  رد  دوخ  یتسه  مامت  اب  هک  دوب  ياهتـشذگ  ناج  زا  راکادف و  نادرم  شود 
هک دوب  نآ  رب  میمصت  ار  نایدیزی  دیزی و  هک  ارچ  دوب . جراخ  نادرم  هدهع  زا  مایق  تضهن و  مود  شخب  تیلوئـسم  یلو  دندیـسر . تداهش 

تراغ يارب  دعس  رمع  هاپـس  هنایـشحو  شروی  هک  یماگنه  (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  سپ  . دنراذگن هدنز  ار  يدرم  چیه  اروشاع  زور  رد 
تفرگ ار  شناتسد  دعس  رمع  یلو  دومن . ار  ماما  ناج  دصق  ریشمش  ندیشک  اب  دش و  دراو  (ع ) داجس ماما  همیخ  هب  رمش  دش ، زاغآ  اههمیخ 

ار نیسح  نادنزرف  همه  هک  هدیـسر  دایز  نب  هللادیبع  ریما  زا  روتـسد  : » تفگ رمـش  يرادن »؟ مرـش  رامیب  ناوج  نیا  نتـشک  زا  ایآ  : » تفگ و 
تیلوئسم (ع ) نیسح ماما  [ . 7 . ] دزاس فرصنم  تیانج  نیا  ماجنا  زا  ار  رمش  تسناوت  رایسب  ششوک  شالت و  اب  دعس  رمع  ماجنارـس  .« مشکب

ماـما تکرح  بش  هیفنح  دـمحم  . درپـس بنیز  شرهاوخ  هب  ار  نآ  يربـهر  درک و  راذـگاو  دوـخ  ناـکدوک  ناـنز و  هب  ار  ماـیق  مود  شخب 
هک داد  هدعو  (ع ) ماما دنکن . تکرح  هفوک  هب  هک  دومن  تساوخرد  وا  زا  و  دیسر ، ترضح  نآ  تمدخ  قارع  يوس  هب  هکم  زا  (ع ) نیـسح
اب و  تسا . هدرک  تکرح  قارع  يوس  هب  (ع ) ماما هک  دیـسر  ربخ  هیفنح  دمحم  هب  حبـص  ماگنه  ناهگان  یلو  دـشیدنیب . وا  داهنـشیپ  هراب  رد 

هرابرد هک  يدادـن  لوق  نم  هب  رگم  ردارب ! يا  : » تفگ تفرگ و  ار  شرتش  راسفا  دـناسر ، ع )  ) ماـما هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ربخ  نیا  ندـینش 
! نیسح يا  : » دومرف نم  هب  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هللا  لوسر  مدش ، ادج  وت  زا  هکنآ  زا  سپ  بشید  : » دومرف (ع ) ماما .»؟ یـشیدنیب مداهنـشیپ 

دوخ هارمه  ار  ناـنز  ارچ  يوریم ، تلاـح  نیا  اـب  هک  وت  : » تفگ هیفنح  دـمحم  !« دـنیبب هتـشک  ارت  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  اریز  ور ،! نوریب 
[ . 8 !« ] درگنب ریسا  ار  اهنیا  هک  تسا  هتساوخ  دنوادخ  : » دومرف نم  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  دومرف : (ع ) نیسح ماما  »؟ يربیم

تیلؤسم نیا  ماجنا  يارب  بنیز  ندومن  هدامآ 

رـصحنم هنومن و  ياهتیـصخش  هلمج  زا  وا  تشاد . رارق  الاب  تاجرد  یلاع و  ّدح  رد  لمحت  تردق  یحور و  رظن  زا  (س ) بنیز ترـضح 
هک دوب ، گرزب  ریطخ و  يردـق  هب  اروشاع  یناسرمایپ  تیلوئـسم  نیا  یلو  تسا ؛ ناوتان  نآ  لاثما  ندروآ  زا  یتیگردام  هک  تسا  يدرف  هب 

نامه زا  (س ) بنیز دسریم ، رظن  هب  ساسا  نیمه  رب  دوب . یلبق  یگدامآ  دنمزاین  نآ  ماجنا  يارب  زین  بنیز  ترضح  ناسب  یتیـصخش  یتح 
ربمایپ تلحر  کیدزن  يو  دـشیم . هدامآ  يریطخ  هفیظو  نینچ  ماجنا  يارب  جـیردت  هب  (ع ) موصعم نایاوشیپ  تیبرت  تحت  یکدوک  نارود 

ار ایند  همه  تفرگ و  ندیزو  يدیدش  داب  مدید ، باوخ  بشید  (ص !) ادخ لوسر  يا  :» درک ضرع  شراوگرزب ، ّدـج  تمدـخ  (ص ،) مرکا
نآ هب  داب  شزو  تدش  زا  داتفا  یگرزب  تخرد  هب  ممـشچ  هکنیا  ات  تخادنایم ، رگید  يوس  هب  ییوس  زا  ارم  داب  نآ  درک . هایـس  کیرات و 
داب یلو  مدرب ، هانپ  تخرد  نآ  دنمورین  ياههخاش  زا  یکی  هب  هاگنآ  تخادنا  نیمز  رب  درک و  نک  هشیر  ار  نآ  داب  یلو  مدرب ؛ هانپ  تخرد 
نآ زا  مه  هب  لصتم  هخاش  ود  هب  ماجنارس  تسکـش . مهرد  داب  زین  ار  نآ  مدش و  هدنهانپ  يرگید  هخاش  هب  نآ  زا  سپ  درک . عطق  زین  ار  نآ 

(ص) مرکا ربمایپ  ناگدید  زا  کشا  بنیز  نانخس  .«. مدش رادیب  باوخ  زا  اجنیا  رد  تسکش . مه  رد  زین  ار  ود  نآ  داب  مدز ، گنچ  تخرد 
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رد ياـپ  زا  ار  وا  لَـجَا  داـب  دـنت  يدوز  هب  هک  تسوـت  دـج  تخرد  نآ  هدـید ! روـن  يا  :» دوـمرف بنیز  هب  ماـگنه  نیا  رد  تخاـس و  يراـج 
لـصتم مه  هب  هخاـش  ود  نآ  تسا و  یلع  تردـپ  مود  هخاـش  تسارهز ! ترداـم ، يدز  گـنچ  نآ  هـب  هـک  تـسخن  هخاـش  نآ  دروآیم .

زا (س ) بنیز ترضح  [ . 9 .« ] ینکیم نت  رب  هایـس  سابل  وت  دوشیم و  کـیرات  اـیند  ناـشگوس  رد  هک  دنتـسه ، نیـسح  نسح و  تناردارب 
زا شیب  درواین . دورف  رـس  نارگمتـس  نارابج و  ربارب  رد  و  دـنک ، هلباقم  اهيراوشد  اهیتخـس و  اب  هنوگچ  هک  تخومآیم  یکدوک  ناـمه 

یهاتوک تدـم  زا  سپ  دـیدرگ . ورهبور  (ص ) مالـسا راوگرزب  ربمایپ  تلحر  گرزب  هعجاف  اـب  هک  تشذـگیمن  بنیز  رمع  زا  لاـس  شش 
رارق ردـپ  رانک  رد  شردام ، ناسب  مک ، نس  ناـمه  اـب  سپ  نآ  زا  دـیدرگ . دراو  وا  کـچوک  رهاـظ  هب  بلق  رب  رداـم  نداد  تسد  زا  هودـنا 

تخـس و ياههنحـص  همه  رد  ردپ  تداهـش  زا  سپ  دیدرگ . شاییاهنت  سنوم  ناهج و  ناسنا  نیرتمولظم  هودـنا  مغ و  کیرـش  تفرگ و 
هنیدـم زا  (ع ) نیـسح ماما  ترفاسم  همانرب  هک  یماگنه  دوب . (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) یبتجم ماما  شردارب ، ود  روای  ماگمه و  هارمه و  راوشد 

ار ترـضح  نآ  دهاوخب  رظن  داهنـشیپ و  هئارا  اب  هکنیا  نودب  یتح  ارچ و  نوچ و  هنوگ  چیه  نودـب  دـش ، حرطم  قارع  هب  هکم  زا  هکم و  هب 
تـضهن رد  وا  روضح  و  (ع ) نیـسح ماما  اب  بنیز  ترـضح  یماـگمه  یهارمه و  اـیوگ  دـیدرگ . رفـس  یهار  ردارب  هارمه  دـنک ، فرـصنم 

. دوب هدش  دـیق  بنیز  ترـضح  جاودزا  دادرارق  رد  ردارب  اب  یهارمه  ِطرـش  تبـسانم  نیمه  هب  دوب . هدـش  ینیب  شیپ  لبق  اهلاس  زا  (ع ) ماما
[ . 10]

ماما تداهش  ات  بنیز  شقن 

نآ هک  دز ، سدح  ناوتیم  لاح  نیا  اب  تسا . هدشن  لقن  خیرات  رد  يدایز  بلطم  (ع ) نیسح ماما  تداهش  زا  شیپ  بنیز  ترضح  شقن  زا 
(ع) داجـس ماما  زا  یثیدح  رد  تسا . هدوب  رادهدهع  ار  (ع ) داجـس ماما  زا  يراتـسرپ  ناکدوک و  نانز و  یتسرپرـس  نارود  نیا  رد  ترـضح 

ترضح نآ  رب  هوالع  [ . 11 . ] درکیم يراتـسرپ  نم  زا  بنیز  ماهمع  مدوب و  هتـسشن  مدوخ  همیخ  رد  نم  اروشاـع  بش  رد  هک  تسا  هدـمآ 
رامـش هب  ترـضح  نآ  روای  رواشم و  ردارب و  ماگمه  هارمه و  اروشاع -  زور  رد  هژیو  هب  تخـس  راوشد و  ياههنحـص  همه  رد  (س ) بنیز

رب هک  یگرزب  رایسب  ریطخ و  تیلوئـسم  ماجنا  يارب  ار  (س ) بنیز شرهاوخ ، زورهبزور  (ع ) نیـسح ماما  اهنیا  همه  زا  رتمهم  یلو  دمآیم ؛
اجنیا رد  درکیم . دزـشوگ  وا  هب  دادیم  ماجنا  تیرومأم  فلتخم  لحارم  رد  دـیاب  هک  ییاهراک  فیاظو و  درکیم و  هداـمآ  تشاد  هدـهع 

. میهدیم يرتشیب  حیضوت  نوگانوگ  ثداوح  رد  ردارب  اب  يو  یهارمه  و  (ع ) نیسح ماما  طسوت  (س ) بنیز يزاسهدامآ  هرابرد 

نیسح ماما  طسوت  بنیز  يزاس  هدامآ 

هیمیزخ لزنم  رد  بنیز 

تداهـش ربخ  اروشاـع  هعقاو  زا  شیپ  اـهلاس  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  رگناـیب  [ 12 ( ] (س بنیز ترـضح  يوس  زا  نمیاما  ثیدـح  لـقن 
لماک نیقی  نانیمطا و  يو  يارب  دیاب  هک  هنوگنآ  قارع  هب  رفس  زاغآ  رد  دیاش  یلو  دوب . هدینش  شراوگرزب  ردپ  ّدج و  نابز  زا  ار  شردارب 

دح ات  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ناسنا  تاساسحا  هکنآ  رب  هوالع  داتفا . دهاوخ  قافتا  يدوز  نیمه  هب  رابفـسا  هثداح  نآ  هک  دوب  هدـشن  لصاح 
جیردت هب  ات  دیـشوکیم  (ع ) نیـسح ماما  ور  نیا  زا  دنک . هیجوت  يوحن  هب  دریذپن و  ار  راوگان  خلت و  ياهدمآ  شیپ  دـنکیم  شالت  نکمم 

هک يراب  نیتسخن  تسا ، هدـیدرگ  رکذ  خـیرات  رد  هچنآ  ساسا  رب  دزاس . هدامآ  هدـنیآ  راوگان  ثداوح  اب  ییوراـیور  يارب  ار  يربک  بنیز 
قارع هب  هکم  زا  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  (ع ) نیـسح ماما  . دوب هیمیزخ  لزنم  رد  دیدرگ ، ورهبور  ردارب  تداهـش  رابهودنا  ربخ  اب  (س ) بنیز

زا ارت  ایآ  ردارب ! يا  : » درک ضرع  دیـسر ، ردارب  تمدخ  مشاهینب ، هلیقع  حبـص  ماگنه  دـنکفا . تماقا  لحر  لزنم  نیا  رد  زور  هنابـش  کی 
دوخ همیخ  زا  يراک  ماجنا  يارب  هک  یماگنه  بشید  : » تفگ بنیز  تسیچ »؟ نآ  : » دومرف (ع ) ماـما مزاـسن »؟ ربخ  اـب  مدینـش  بشید  هچنآ 
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نانآ گرم  هک  یهورگ  رب  دیرگب  نادیهش  رب  هدنیآ  رد  هک  تسیک  نک و  هیرگ  رایـسب  مشچ  يا  :» دهدیم ادن  یفتاه  مدینـش  مدش ، جراخ 
ماـجنا تسا ، هدرک  ریدـقت  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  ره  رهاوـخ ! يا  : » دوـمرف (ع ) نیـسح ماـما  !« دـناریم شیپ  هب  نیعم  ياهدـعو  يوـس  هـب  ار 

رد رفـس  نی  ارد  يراوگان  ثداوح  هک  دنامهف ، شرهاوخ  هب  یحیولت  ینمـض و  روط  هب  (ع ) نیـسح ماما  نخـس  نیا  رد  [ . 13 .« ] دشدهاوخ
. تسا نانآ  راظتنا 

اعوسات رصع  رد  بنیز  اب  ماما  يوگتفگ 

، دیامن راداو  میلست  شزاس و  هب  ار  (ع ) نیـسح ای  دوب ، هداد  نامرف  وا  هب  هک  درک ، تفایرد  دایزنبا  يوس  زا  ياهمان  دعـس  رمع  اعوسات  زور 
هاگودرا يوس  هب  و  داد ، شاب  هدامآ  نامرف  دوخ  هاپـس  هب  دعـس  رمع  نامرف  نیا  ندیـسر  یپ  رد  دـنارذگب . غیت  مد  زا  ار  شناراـی  وا و  اـی  و 

هب ياهظحل  دنچ  هداهن ، وناز  هب  رس  ریـشمش ، هب  هیکت  اب  شاهمیخ  لباقم  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  دوب  رـصع  ماگنه  دندرک . تکرح  (ع ) ماما
تفاتش ردارب  دزن  نمشد  هاپـس  ندش  کیدزن  يوهایه  يادص  ندینـش  اب  دوب ، عاضوا  بقارم  ًالماک  هک  (س ) يربک بنیز  دوب . هتفر  باوخ 

! رهاوخ يا  : » دومرف تشادرب و  وناز  زا  رس  (ع ) نیـسح ماما  دوشیم »؟ کیدزن  ام  هب  هک  يونـشیمن  ار  اهادص  نیا  ایآ  ردارب ! يا  : » تفگ و 
هب وت  نیـسح ! يا  :» دـندومرف نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  نسح  مردارب  و  همطاف ، مردام  یلع ، مردـپ  (ص ،) ربمایپ مدـج  هظحل  نیمه  رد 

ماما درک . دـنلب  هلان  هب  ار  دایرف  دز و  تروص  هب  یلیـس  نخـس  نیا  ندینـش  اب  (س ) بنیز تسا  هدـش  لقن  !«. يدـنویپیم ام  هب  يدوز  نیمه 
ار دوخ  تداهش  ربخ  راکشآ  حیرـص و  روط  هب  دروخرب  نیا  رد  (ع ) ماما [ . 14 !« ] زاسن داشنمشد  ار  ام  شاب ! مارآ  :» دومرف وا  هب  (ع ) نیـسح

. درک توعد  يرادیاپ  ربص و  هب  هدنیآ  ثداوح  اب  دروخرب  رد  ار  وا  تشاذگ و  نایم  رد  (س ) بنیز اب 

اروشاع بش  رد  شرهاوخ  هب  نیسح  ماما  ياههیصوت 

همیخ ردزین  مردپ  درکیم . يراتـسرپ  نم  زا  (س ) بنیز ماهمع  مدوب و  هتـسشن  دوخ  همیخ  رد  نم  اروشاع  بش  رد  : » دیوگ (ع ) داجـس ماما 
زا وت  رب  فا  راگزور ، يا  : » دناوخ راب  دنچ  ار  راعـشا  نیا  مردپ  لاح  نیا  رد  درکیم . حالـصا  ار  شریـشمش  رذوبا  مالغ  نوچ  دوب و  دوخ 
هب راک  انامه  دریذـپیمن و  نیزگیاج  راگزور  ییامنیم ؟ هتـشغآ  دوخ  نوخ  هب  ار  نارای  نادـنموزرآ و  یک  ات  تتقاـفر ! یتسود و  بناـج 

توکـس یلو  تفرگ ؛ ار  میولگ  هیرگ  متفایرد و  ار  مردپ  دوصقم  راعـشا  نیا  ندینـش  اب  !« دیامیپیم ارم  هار  ياهدـنز  ره  تسادـخ و  تسد 
تقر و تلاح  دوب و  نز  هکنآ  لیلد  هب  دینش ، ار  مردپ  نانخـس  یتقو  ماهمع  یلو  تسا . هدش  لزان  الب  هک  متـسناد  متفرگ و  ار  دوخ  هدرک ،

شاک يا  :» تفگ وتفر  مردـپ  دزن  دیـشکیم ، نیمز  رب  شـسابل  هک  یلاح  رد  دـنک و  لرتنک  ار  دوخ  تسناوتن  تسا ، بلاغ  نانز  رد  عزج 
نیـشناج يا  دـنتفر . ایند  زا  نسح  مردارب  یلع و  مردـپ  همطاف ، مردام  هک  تسا  يزور  دـننامه  زورما  دوب ! هدرک  دوبان  ارم  یگدـنز  گرم 

ارت ملح  يراـبدرب و  ناطیـش  اداـبم  رهاوـخ ! يا  : » تفگ وا  هب  تسیرگن و  بـنیز  هـب  (ع ) نیـسح ماـما  !« ناگدـنامزاب هاـگهانپ  ناگتـشذگ و 
هب دشابن و  تیارب  هراچ  هار  هک  دنازوسیم  ار  ام  لد  رتشیب  نیا  : » تفگ بنیز  .«... دـش ریزارـس  مردـپ  ناگدـید  زا  کشا  هاگنآ  دـیابرب ».
هب ار  وا  دیـشاپ ، وا  تروص  هب  بآ  مردپ  . دیدرگ شوهیب  درک و  هراپ  نابیرگ  دز ، تروص  هب  یلیـس  هاگنآ  یـشونب ». گرم  تبرـش  راچان 

دننامیمن و هدنز  نامـسآ  لها  دنریمیم و  نیمز  لها  هک  نادـب  نک و  هشیپ  ییابیکـش  سرتب و  ادـخ  زا  رهاوخ ! يا  : » تفگ دروآ و  شوه 
هناـگی و وا  دزیگنایمرب و  ار  ناـنآ  دـیرفآ و  ار  قلخ  شتردـق  اـب  هک  ییادـخ  ناـمه  دوشیم ، دوباـن  كـاله و  دـنوادخ  هجو  زج  زیچ  ره 

ربماـیپ ناملـسم  ره  يارب  نم و  يارب  دـندرم ] همه  و   ] دوبرتـهب نم  زا  مردارب  دوـب . رتـهب  نم  زا  مرداـم  دوـب . رتـهب  نـم  زا  مردـپ  تساـتکی .
، نکن هراـپ  ناـبیرگ  نم  گوـس  رد  شاـب -  دـنبیاپ  نم  دـنگوس  هب  و  مهدیم -  دـنگوس  ارت  رهاوـخ  يا  تسا ... وـگلا  هوـسا و  (ص ) ادـخ

شرهاوخ (ع ) نیسح ماما  هنوگچ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  دش  نایب  هک  یعیاقو  [ . 15 .« ] هدن رس  هلان  ناغفا و  هب  دایرف  شارخن و  تروص 
هیـصوت شرهاوخ  هب  وگتفگ  نیا  رد  (ع ) ماما دـنکیم  هداـمآ  شریظنیب  یخیراـت و  شقن  ياـفیا  هدـنیآ و  ثداوح  اـب  ییوراـیور  يارب  ار 
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هفیظو و فـالخ  رب  یتکرح  دـهد و  رارق  عاعـشلا  تحت  ار  وا  هشیدـنا  رکفت و  يورین  شتاـساسحا  اداـبم  وا  تداهـش  زا  سپ  هک  دـنکیم ،
تراـسا و لـحارم  ماـمت  رد  وا  درک . لـمع  ردارب  ياههیـصوت  هب  مشاـه  ینب  هلیقع  اـبیز  هـچ  و  دـهد . ماـجنا  شایخیراـت  گرزب  تلاـسر 
هیرگ و ردارب  ندب  نیلاب  رب  بنیز  رگا  دادن . ماجنا  ردارب ، مایق  تضهن و  دربشیپ  تهج  فالخ  رب  یلمع  نیرتکچوک  نیرتمک و  یناسرمایپ 
رد هدـش و  باـسح  همه  همه و  درک و ... ییارـسهیثرم  ییارـسهحون و  ردارب  يارب  رگا  دومن ، ینارنخـس  ماـش  هفوـک و  رد  رگا  درک ، يراز 

تاساسحا بسانم  عقوم  رد  (س ) يربک بنیز  تاساسحا . هبلغ  لیلد  هب  طقف  هن  دوب ، اروشاع  تضهن  مایپ  ندـناسر  تلاسر و  ماـجنا  تهج 
(ع) نیسح ماما  هک  دوب ، ییاههنحص  زا  ياهنومن  تشذگ  هچنآ  . دومنیم تاساسحا  زاربا  بسانم  طیارـش  رد  و  درکیم ، لرتنک  ار  شیوخ 

عطق روط  هب  یلو  درکیم ؛ هدامآ  دوخ  ریظنیب  یخیراـت و  شقن  ياـفیا  هدـنیآ و  ثداوح  اـب  ییوراـیور  يارب  ار  شرهاوخ  رفـس ، لوط  رد 
و تسا ، هدومن  وگزاب  وا  يارب  ار  يدایز  رارسا  (ع ) ماما و  دوشیمن . رصحنم  دروم  دنچ  نیمه  هب  شرهاوخ  اب  (ع ) نیـسح ماما  ياهوگتفگ 

. تسا هدیدرگن  وگزاب  ام  يارب  نانخس  نآ  هک  تسا  هدرک  هاگآ  نیا  زا  شیب  هدوب ، شاهدهعرب  هک  ياهفیظو  زار  زمر و  زا  ار  وا 

اروشاع زور  رد  ردارب  اب  یهارمه 

هراشا

وا راکددـم  رای و  ردارب و  رانک  رد  اروشاـع ، زور  زادـگناج  هاـکناج و  ثداوح  هژیو  هب  رفـس و  نارود  ثداوح  همه  رد  (س ) يربک بنیز 
. مینکیم هراشا  تسا  هدش  رکذ  خیرات  رد  هک  اهنآ  زا  دروم  دنچ  هب  اهنت  هک  دوب ،

ربکا یلع  نیلاب  رب 

نادـیم هب  ربکا  یلع  هک  یماگنه  دوب . ربکا  یلع  شدـنزرف  تداهـش  تشذـگ ، تخـس  رایـسب  (ع ) نیـسح ماـما  رب  هک  ییاههنحـص  زا  یکی 
هب یناوج  انامه  شاب ! هاوگ  موق  نیا  هیلع  ادنوادخ ! : » تفگ تفر و  هناشن  نامسآ  يوس  هب  ار  شاهبابس  تشگنا  (ع ،) نیـسح ماما  تفریم ،

تربماـیپ رادـید  قاتـشم  اـم  هاـگره  تسا . وـت  ربماـیپ  هـب  مدرم  نیرتهیبـش  مادـنا ]  ] تـقلخ قـالخا و  راـتفگ ، رد  هـک  تـفر  ناـنآ  هزراـبم 
نیا لمحت  ...« نک و هدـنکارپ  تدـش  هب  ار  اهنآ  رادزاـب ، ناـنآ  زا  ار  نیمز  تاـکرب  ادـنوادخ ! میدرکیم . هاـگن  وا  هرهچ  هب  میدـیدرگیم ،

بنیز تشاداو . نانآ  هیلع  نیرفن  هب  تسا  دنوادخ  تمحر  تفأر و  رهظم  هک  ار  وا  هک  دمآ  راوشد  تخـس و  ع )  ) ماما رب  يردـق  هب  هنحص 
، دوب شدـنزرف  نوخ  رد  قرغ  ندـب  نیلاب  رب  (ع ) نیـسح ماما  هک  یماـگنه  تشاذـگن . اـهنت  ار  شردارب  راوشد  تیعقوم  نیا  رد  (س ) يربک
وا تفر . (ع ) نیسح ماما  يوس  هب  ناغف  هلان و  هآ و  اب  ناباتـش  دش و  جراخ  اههمیخ  زا  ینز  دیـشروخ ، عولط  ناسب  :» دیوگ ملـسم  نب  دیمح 

(ع) یلع رتـخد  بنیز  وا  دـش  هتفگ  نم  هب  مدیـسرپ ، نز  نآ  هراـبرد  هک  یماـگنه  ماهدـید »! رون  يا  ملد ،! هوـیم  يا  مزیزع ! يا  : » تفگیم
[ . 16 .« ] دنادرگزاب اههمیخ  هب  تفرگ و  ار  رهاوخ  تسد  (ع ) نیسح ماما  تخادنا . ردارب  دنزرف  ندب  رب  ار  دوخ  دمآ و  بنیز  تسا .

دنزرف تداهش 

تداهـش ربارب  رد  يربک  بنیز  شنکاو  زا  یلو  [ 17 . ] دیـسر تداهـش  هب  البرک  رد  نوع  مان  هب  بنیز  نادنزرف  زا  یکی  تسا  ملـسم  هچنآ 
دنزرف تداهـش  ربارب  رد  راوگرزب  يوناـب  نآ  هک  تسا  نآ  ياـیوگ  داـیز ، لاـمتحا  هب  بلطم ، نیا  تسا . هدـیدرگن  لـقن  یـشرازگ  دـنزرف 

هک یـسک  مشاهینب -  هلیقع  زا  و  دـیازفیب ، ردارب  یتحاراـن  هودـنا و  رب  وا  يراز  هیرگ و  اداـبم  تسا ، هدرک  هشیپ  يراـبدرب  ربص و  شیوخ 
نییعت شیارب  وا  بناج  زا  هک  یتلاسر  ادخ و  ياضر  هار  رد  اهنت  ار  نآ  تسا و  هدرک  راهم  هشیدـنا  رکف و  يورین  تحت  ار  دوخ  تاساسحا 

ات دنکیم ، يراز  هیرگ و  هنوگنآ  ردارب  دنزرف  نیلاب  رب  (س ) يربک بنیز  تسین - . يراظتنا  زین  نیا  زج  دریگیم -  راک  هب  تسا ، هدیدرگ 
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. دیازفیب ردارب  هودنا  رب  ادابم  ات  دنکیم  هشیپ  ربص  يرابدرب و  تروص  نیا  هب  دنزرف  تداهش  رد  و  دهاکب ، ردارب  هودنا  زا  يردق  دیاش 

یبتجم راگدای  زا  عافد 

رد وا  روضح  زا  دوب  هدیـسرن  غولب  نس  هب  هکنآ  لـیلد  هب  یلو  تشاد ؛ روضح  ـالبرک  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  (ع ) نسحماـما دـنزرف  هللادـبع 
طسو رد  اهنت  هکی و  (ع ) ماما و  دندیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) نیـسح ماما  نارای  باحـصا و  همه  هکنآ  زا  سپ  دشیم . يریگولج  دربن  نادیم 

(ع) نیسح ماما  هب  ار  دوخ  تعرس  هب  درک و  هدافتسا  عاضوا  یگتفـشآ  زا  هللادبع  درکیم ، يرپس  ار  شکرابم  رمع  تاظحل  نیـسپاو  نادیم 
(ع) ماما هدمآ  نادیم  يوس  هب  هللادبع  ندنادرگزاب  يارب  تشادهدهعرب -  ار  ناکدوک  نانز و  زا  تبقارم  تیلوئـسم  هک  زین -  بنیز  دناسر .

هدناسر ومع  رانک  هب  ار  دوخ  راظتنا  اهتعاس  زا  سپ  دیاش  هک  هللادبع  یلو  دنادرگزاب . اههمیخ  هب  ار  ردارب  راگدای  ات  داد  روتـسد  بنیز  هب 
نب رجبا  هک  دندوب  رادوریگ  نیا  رد  !« موشیمن ادج  میومع  زا  دنگوس ! ادـخ  هب  هن  : » تفگ و  درک ، يراددوخ  اههمیخ  هب  تشگزاب  زا  دوب ،

یهاوخیم ایآ  دیلپ ! نز  دنزرف  يا  وت  رب  ياو  : » دروآرب دایرف  رجبا  هدهاشم  اب  هللادـبع  دـمآ . نادـیم  هب  (ع ) نیـسح ماما  نتـشک  يارب  بعک 
شرـس يالاب  رپس  ناونع  هب  هک  ار  هللادبع  کچوک  تسد  تفر و  هناشن  هللادـبع  يوس  هبار  شریـشمش  رجبا  »؟ یناسرتداهـش هب  ار  میومع 
هلیـسو هب  هلمرح  ناهگان  هک  دادیم  يرادلد  وا  هبو  دیـشک  شوغآ  رد  ار  ردارب  دـنزرف  (ع ) نیـسح ماما  درک  نازیوآ  تسوپ  هب  دوب ، هتفرگ 

[ . 18 . ] دناسرتداهش هب  ومع  نماد  رد  ار  هللادبع  يریت ،

شالت نیرخآ 

و دوب ، هداد  تسد  زا  ار  ندیگنج  تکرح و  تردق  يزیرنوخ  تاحارج و  ترثک  رثا  رب  دوخ  یگدنز  تاظحل  نیسپاو  رد  (ع ) نیـسح ماما 
رد هک  ياهلیـسو  حالـس و  ره  اب  سک  ره  دـندرکیم . هلمح  (ع ) ماما رب  وس  ره  زا  دعـس  رمع  شنمدد  كافـس و  هاپـس  دوب . هداتفا  نیمز  رب 

هفیظو دوب ، نایدیزی  ياهیشنمدد  اهیکافس و  دهاش  هک  (س ) يربک بنیز  درکیم . دراو  ياهبرض  (ع ) ماما سدقم  ندب  رب  تشاد ، رایتخا 
هچ هاپـس  رازه  اههد  نایم  رد  اهنت  نز  کی  زا  یلو  دـنک ؛ عافد  ردارب  سدـقم  ناـج  زا  نکمم  هار  ره  زا  تمیق و  ره  هب  هک  تسنادیم  دوخ 

ار هاپـس  هدـنامرف  نوعلم  دعـس  رمع  (ع ،) نیـسح ماـما  ناـج  زا  عاـفد  يارب  شـالت  نیرخآ  ناونع  هب  (س ) يربک بنیز  دوب . هتخاـس  يراـک 
رب دعـس  رمع  دیلپ  نامـشچ  زا  کشا  بنیز  نخـس  »؟ ینکیم هراظن  وت  دنـشکیم و  ار  هللادبع  ابا  دعـس ! رمع  يا  :» تفگ داد . رارق  بطاخم 

[ . 19 . ] تفاترب بنیز  زا  هرهچ  و  درک ، ریزارس  وا  نساحم  اههنوگ و 

نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  بنیز  ترضح  یسایس  روضح 

، یحور یمـسج و  طیارـش  نیرتتخـس  رد  وا  دـش . زاـغآ  (س ) يربـک بنیز  نیگنـس  ریطخ و  تلاـسر  (ع ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا  سپ 
(س) بنیز ترـضح  یمـسج  رظن  زا  . دناسر ماجنا  هب  ار  نآ  لماک  تیقفوم  اب  تفرگ و  هدـهع  هب  ار  اهتیلوئـسم  نیرتریطخ  نیرتگرزب و 
هب وا  یناگدنز  تدـم  نیا  رد  ًاعطق  دوب . رود  دوخ  نطو  زا  (س ) يربک بنیز  هک  دوب  هام  دودح 5  تشاد . رارق  یگلاس  نس 55  دودح  رد 

نوگرگد یلک  روط  هب  باوخ  اذغ و  بآ و  رظن  زا  نانآ  طیارش  هک  ریخا  ياهزور  نیا  رد  هژیو  هب  تشذگیمن ، یلومعم  يداع و  تروص 
نمشد هوبنا  هاپس  هرـصاحم  رد  هک  دوب  يدامتم  ياهزور  یحور  رظن  زا  . دندربیم رـسب  بسانمان  يرارطـضا و  ًالماک  عضو  رد  و  دوب ، هدش 
ترضح درکیمن . یهاتوک  نانآ  قح  رد  یتیانج  چیه  زا  دوبن و  دنبیاپ  یمالـسا  یناسنا ، لوصا  زا  کی  چیه  هب  هک  ینمـشد  دنتـشاد ، رارق 

نیرتدـب و اـب  شنامـشچ  لـباقم  رد  ار  دوـخ  ناـگدازومع  ناـگدازردارب ، ناردارب ، زا  يداـیز  دادـعت  زور  کـی  زا  رتمک  تدـم  رد  بنیز 
یتدم يارب  دروآرد و  وناز  هب  ار  يدـنمورین  يوق و  ناسنا  ره  دوب ، یفاک  نانآ  زا  کی  ره  گوس  هک  دوب ، هداد  تسد  زا  هویـش  نیرتعیجف 

ربارب رد  بنیز  ترـضح  نادـنزرف  زا  یکی  لقادـح  اهنیا  همه  رب  هوالع  دزاس . جراخ  یلومعم  يداع و  ریـسم  زا  ار  وا  یناگدـنز  ینـالوط 
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نانز زا  يرایسب  تسا . هدننکش  تخس و  ردام  يارب  هزادنا  هچ  ات  دنزرف  گوس  هک  تسا  نشور  و  دیسر ، تداهش  هب  البرک  رد  شناگدید 
بنیز يارب  اهنیا  همه  زا  رتمهم  دنوشیم . جراخ  یعیبط  لاح  زا  ینالوط  تدم  يارب  لقاال  ای  دنزابیم و  ار  دوخ  دـنزرف ، گوس  ربارب  رد 

هک یتبیـصم  تخاس . جراخ  يداع  لاـح  زا  ار  بنیز  اروشاـع  بش  رد  شتداهـش  زا  یهاـگآ  هک  يردارب  دوب ، ردارب  تداهـش  (س ) يربک
نمشد و نایم  رد  یحور  یمسج و  طیارـش  نینچ  رد  تشاد ، هفیظو  مشاهینب  هلیقع  ... دنتـشادن و ار  نآ  لمحت  تردق  نیمز  اهنامـسآ و 

ًاعقاو نایب  ملق و  هک  یطیارش  دربیم -  رس  هب  یحور  یمسج و  بسانمان  دعاسمان و  تیعضو  ردرظن  ره  زا  هک  یلاح  رد  تراسا و  لاح  رد 
بنیز هک  يراک  یگرزب  تمظع و  روصت  دـهد . ماـجنا  ار  اهتیلوئـسم  نیرتمیظع  نیرتگرزب و  تسا -  ناوتاـنو  زجاـع  نآ  فیـصوت  زا 

او شیاتـس  نیـسحت و  شنرک و  هب  گرزب  يوناب  نیا  یگرزب  تیـصخش و  تمظع  ربارب  رد  ار  ییوجقح  فصنم و  ناـسنا  ره  داد ، ماـجنا 
(ع) داجس ماما  زا  يراتسرپ  تسخن  تشاد ، هدهع  رب  مهم  تلاسر  هفیظو و  هس  (ع ) نیسح ماما  تداهـش  زا  سپ  (س ) يربک بنیز  . درادیم

موس تیبلها و  ناکدوک  نانز و  زا  عافد  تیامح و  مود  نمـشد ، تامجاهت  تاضرعت و  ربارب  رد  ترـضح  نآ  ناج  زا  عافد  تیاـمح و  و 
. ناناملسم هب  یشخبیهاگآ  يرگرادیب و  نادیهش و  نوخ  یناسرمایپ  تیلوئسم 

داجس ماما  زا  تیامح  يراتسرپ و 

(ع) یلع ترـضح  هب  دـنوادخ  يوس  زا  یمالـسا  تما  تماما  ناناملـسم و  يربهر  (ص ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هعیـش  داقتعا  ساسا  رب 
ماما زا  دعب  و  دنتسه . ناناملسم  ربهر  ماما و  بیترت  هب  (ع ) نیسح ماما  و  (ع ) یبتجم نسح  ماما  ترضح  نآ  زا  سپ  تسا . هدیدرگ  راذگاو 
مامت نتـشک  روتـسد  دایز  نب  هللادـیبع  تشذـگ  هچنانچ  یلو  . تسا هدـش  هداهن  هعیدو  هب  شنادـنزرف  وا و  لسن  نایم  رد  تماما  (ع ) نیـسح

يربهر تیالو و  طخ  موادت  رارمتـسا و  يارب  ور  نیا  زا  دوب . هدرک  رداص  دنتـشاد ، روضح  البرک  رد  (ع ) نیـسح ماما  هارمه  هک  ار  ینادرم 
، دوصقم نیا  ققحت  يارب  دنامب و  هدنز  البرک  هعقاو  رد  (ع ) داجس ماما  هک  دوب ، هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ ، تساوخ  تیشم و  ناناملـسم ،
زا عافد  هفیظو  هکنآ  تسخن  درکیم ، کمک  وا  ندوب  هدنز  هب  هبنج  ود  زا  (ع ) داجس ماما  يرامیب  دوب . رامیب  البرک  هعقاو  رد  ترـضح  نآ 
اب یلو  دروآیم ؛ مهارف  نمشد  تاضرعت  ربارب  رد  ار  ترـضح  نآ  زا  عافد  هنیمز  هکنآ  مود  و  تشادیم ، رب  وا  هدهع  زا  ار  (ع ) نیـسح ماما 

ظفح دروم  رد  درکیم و  نیمـضت  دصرددص  روط  هب  ار  ترـضح  نآ  ندـنامهدنز  (ع ) داجـس ماما  يرامیب  هک  درک  روصت  دـیابن  لاح  نیا 
ياهورین قیرط  زا  اهنت  دنوادخ  هک  تسین  نینچ  دوبن . یـسک  هجوتم  ياهفیظو  فیلکت و  چیه  (ع ) ماما ناج  زا  تسارح  يرادساپ و  ناج و 

رب اهراک  نکمم  ّدح  رد  هک  هتفرگ ، قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  تساوخ و  هکلب  دـیامن ؛ تظفاحم  يرادـساپ و  دوخ  نید  زا  هزجعمو  یبیغ 
يراک ماجنا  رب  مالـسا  ءاقب  ظفح و  ًالوا  هک  يدراوم  رد  اهنت  . دریذـپ ماجنا  يرهاظ  يدام و  بابـسا  للع و  قیرط  زا  یعیبط و  لاور  ساـسا 

زا راـک  نآ  ماـجنا  ققحت و  ًاـیناث  ددرگ و  ورهبور  لاوز  يدوباـن و  رطخ  اـب  هشیمه  يارب  یلک و  روط  هب  مالـسا  نآ  نودـب  دـشاب و  فقوتم 
ّدح رد  دـنوادخ  هک  تسا  یطیارـش  نینچ  رد  دـشاب ، جراخ  ناناملـسم  ناوت  تردـق و  هطیح  زا  دـشابن و  نکمم  یلومعم  يداع و  ياههار 

روصت هنوگنیا  دیابن  زگره  دتـسرفیم . (ع ) موصعم نایاوشیپ  ناناملـسم و  کمک  دادـما و  هب  ار  یبیغ  ياهورین  رتشیب ، هن  ، زاین ترورض و 
...، وزابناج دیهـش و  میدـقت  اهتیمورحم و  تالکـشم ، اهیتخـس ، لمحت  ناناملـسم و  یناـشفناج  يراکادـف و  نودـب  دـنوادخ  هک  درک ،

یمارگ لوـسر  نتـشک  لـتق و  هـشقن  هـکم  ناکرـشم  هـک  یماـگنه  . دـنادرگیم زوریپ  ار  مالـسا  دوباـن و  ار  ناناملـسم  مالــسا و  نانمــشد 
روتسد توبکنع  هب  زین  روث  راغ  رد  و  درک . هاگآ  شیرق  هئطوت  زا  ار  ترضح  نآ  یحو  هلیـسو  هب  لاعتم  دنوادخ  دندیـشک  ار  (ص ) مالـسا

ظفح و ًالوا  هک  ارچ  دزاس ؛ یفتنم  هکم  ناکرشم  دزن  راغ  رد  ار  ترـضح  نآ  دوجو  لامتحا  راغ ، يدورو  ِرد  لباقم  رد  رات  ندینت  اب  ات  داد 
تفریم و نایم  زا  یلک  هب  مالسا  ترضح  نآ  ندش  هتشک  اب  و  دوب ، (ص ) ربمایپ سدقم  ناج  ظفح  هب  هتسباو  طیارش  نآ  رد  مالـسا  موادت 

یبیغ يورین  هزجعم و  قیرط  زا  زج  ترضح  نآ  هاگیفخم  زا  ناکرـشم  ناهذا  ندرک  فرحنم  شیرق و  هئطوت  زا  (ص ) ربمایپ یهاگآ  ًایناث 
. دـنداد ماجنا  يداع  تروص  هب  ناوارف  یتخـس  جـنر و  لـمحت  اـب  ار  اـهراک  هیقب  (ع ) یلع ترـضح  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  یلو  دوبن ؛ نکمم 
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لوسر دشاب . هتشاد  ار  روث  راغ  رد  ندش  یفخم  يارب  یفاک  تصرف  ترـضح  نآ  ات  دیباوخ ، ص )  ) مرکا ربمایپ  رتسب  رد  (ع ) یلع ترـضح 
... دـش و یفخم  روث  راـغ  رد  هنیدـم  تهج  فـالخ  رد  هنیدـم  يوس  هب  تکرح  ياـج  هب  ناکرـشم  نهذ  ندرک  فرحنم  يارب  ص )  ) ادـخ

هراب نیا  رد  (ص ) ربمایپ زا  یـسک  هچ  دریذپ ، ماجنا  یبیغ  يورین  هزجعم و  قیرط  زا  اهراک  همه  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادـخ  تنـسرگا 
، دـنک لقتنم  هنیدـم  هب  یتمحز  چـیه  نودـب  ار  ص )  ) ربمایپ هظحل  کی  رد  تسناوتیم  دـنوادخ  هکنیا  اب  یلو  دوب ؛ رتراوازـس  رتهتـسیاش و 

خیرات رد  یناوارف  ياـههنومن  هراـب  نیا  رد  دومرف . ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  ناوارف  تمحز  جـنر و  لـمحت  اـب  ادـخ  لوسر  و  درکن ، نینچ 
(ع) نیـسح ماما  مایق  ندیـسر  رمث  هب  مالـسا و  موادـت  ظفح و  زین  ام  ثحب  رد  . مینکیم هدنـسب  دروم  کـی  نیمه  هب  هک  دراد  دوجو  مالـسا 

قیرط زا  ناسنا و  ناوت  تردق و  زا  طیارـش  نآ  رد  (ع ) ماما سدقم  ناج  زا  تسارح  ظفح و  و  دوب . (ع ) داجـس ماما  ندنام  هدنز  رب  فقوتم 
، تسا هتفرگ  قلعت  نیا  رب  ادخ  تنس  دش ، هتفگ  هچنانچ  یلو  دوب ؛ یبیغ  ياهدادما  دنمزاین  و  دوبن ، نکمم  یلومعم  يداع و  للع  بابـسا و 
درک و رامیب  ار  (ع ) داجـس ماما  راک  نیا  يارب  لاعتم  دنوادخ  دوش . هدافتـسا  یبیغ  يورین  زا  لقادح  رادقم  هب  ترورـض و  ّدـح  رد  اهنت  هک 
مهم و رایـسب  هفیظو  ود  (ع ) ماما يرامیب  . درک عافد  (ع ) داجـس ماـما  سدـقم  ناـج  زا  ناوتب  نآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دروآ  دوجو  هب  یطیارش 
و نآ ، زا  سپ  و  (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  شیپ  تخـس  رایـسب  طیارـش  نآ  رد  ترـضح  نآ  زا  يراتـسرپ  یکی  درکیم ، داـجیا  نیگنس 

راوخریش لفط  هب  یتح  دوبن و  دنبیاپ  یمالسا  یناسنا ، لوصا  زا  کی  چیه  هب  هک  ینمـشد  تاضرعت  ربارب  رد  ترـضح  نآ  زا  عافد  يرگید 
ماـمت رد  بنیز  ترـضح  دوبن . (س ) يربک بنیز  زج  یـسک  هدـهع  رب  راوشد  رایـسب  ریطخ و  هفیظو  ود  نیا  تیلوئـسم  درکیمن . محر  مه 

زا ار  (ع ) ماـما سدـقم  ناـج  تسناوت  هک  دوب  وا  ياهیگتـشذگ  ناـج  زا  اهيراکادـف و  دوب و  (ع ) داجـس ماـما  بقارم  هتـسویپ  رفـس  لوط 
. مینکیم هراشا  (ع ) داجس ماما  زا  بنیز  ترضح  ياهتیامح  زا  ياهراپ  هب  اجنیا  رد  دیامن . تظفاحم  تارطخ 

داجس ماما  ناج  زا  عافد 

(ع) داجـس ماما  هب  نانآ  زا  یهورگ  دـندرب . موجه  (ع ) تیبلـها ياـههمیخ  تراـغ  يارب  دعـسرمع  هاپـس  (ع ) نیـسح ماـما  تداهـشزا  سپ 
(ع) داجـس ماما  هب  دعـس  رمع  هاپـس  یتقو  دزیخرب . دوخ  ياج  زا  تسناوتیمن  يرامیب  فعـض و  تدـش  زا  لاـح  نآ  رد  (ع ) ماـما دندیـسر .
اب ات  دینکن  باتـش  : » تفگ يرگید  دیراذگن »! یقاب  ار  نانآ  زا  يدحا  دینکن و  محر  نانآ  ریبک  ریغـص و  هب  : » دروآرب دایرف  یکی  دندیـسر ،
ایآ هللا ! ناحبـس  ای  : » تفگ ملـسم  نب  دیمح  دومن . (ع ) ماما ناج  دصق  دیـشک و  ریـشمش  رمـش  مینک »! تروشم  هراب  نیا  رد  دعـس  رمع  ریما 

هدرک رداص  ار  نیـسح  نادـنزرف  نتـشک  روتـسد  دایزنبا  تفگ  رمـش  [ 20 !« ] تسا ضیرم  یکدوک  وا  اـنامه  دـنوشیم ؟ هتـشک  ناـکدوک 
هتشک وا  زا  عافد  رد  نم  ات  دش  دهاوخن  هتشک  وا  :» تفگ دش و  کیدزن  (ع ) داجس ماما  هب  هرظنم  نیا  هدهاشم  اب  (س ) بنیز ترضح  تسا ».

[ . 21 . ] دزاس فرصنم  دوخ  میمصت  زا  ار  رمش  دعس  رمع  ات  دش  ببس  بنیز  نخس  !«. موش

داجس ماما  هب  نداد  يرادلد 

ماما هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا  دـیاش  دـنداد . روبع  نادیهـش  رهطم  ندـب  راـنک  زا  ار  ناـنآ  تیبلـها ، تساوخرد  هب  هفوک  هب  تکرح  ماـگنه 
ربمایپ مشچ  رون  هشوگرگج و  ندب  هنوگچ  هکنیا  هدـهاشم  دـیدرگیم . ورهبور  نادیهـش  نوخ  هب  هتـشغآ  رـسیب و  ياهندـب  اب  (ع ) داجس

ماما رب  تسا ، هدرپس  كاخ  هب  ار  دوخ  هاپس  ياههتـشک  ندب  دعـس  رمع  یلو  دناهداتفا  نیمز  يور  رب  نایرع  هنهرب و  شنارای ، و  (ص ) مرکا
بنیز دیآ . رد  زاورپ  هب  شندب  زا  حور  غرم  یتحاران  هودنا و  تدـش  زا  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دوب ؛ تخـس  راوشد و  رایـسب  (ع ) داجس

نمیاما زا  ار  یثیدـح  وا  يرادـلد  شمارآ و  يارب  لاح  نیا  هدـهاشم  اب  تشاد . رظن  ریز  ار  (ع ) داجـس ماما  تالاح  همه  رد  هک  (س ) يربک
ماما دـش . دـهاوخ  (ع ) نیـسح ماـما  نارادتـسود  ناقـشاع و  لاـمآ  هبعک  نادیهـش ، روبق  هک  دوب  نآ  شخبدـیون  ثیدـح  نیا  درک . وگزاـب 

ياهندـب هب  نم  دـندادیم ، تکرح  هفوک  تمـس  هب  البرک  زا  ار  ام  هک  یماـگنه  : » دـنکیم وگزاـب  هنوگنیا  ار  ارجاـم  نیا  دوخ  (ع ) داـجس

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ياتمه  یب  شقن  www.Ghaemiyeh.comاروشاع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 28زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


گرزب و رایـسب  مرظن  رد  رکف  نیا  دـناهدشن ؟ هدرپس  كاـخ  هب  اـهنآ  هنوگچ  هک  مدوب ، هشیدـنا  نیا  رد  متـسیرگنیم و  نادیهـش  سدـقم 
هک بنیز ، ماهمع ، دوش . جراخ  مندـب  زا  حور  دوب ، کیدزن  هک  يروط  هب  تشاداو ، یتحاران  بارطـضا و  هب  تدـش  هب  ارم  دـمآ و  نیگنس 
رد ینکیم »؟ مرن  هجنپ  تسد و  گرم  اب  منیبیم  هک  تسا  هدـش  هچ  ارت  مناردارب ! ردـپ و  ّدـج ، راگدای  يا  : » تفگ دـید ، لاح  نآ  رد  ارم 

نوخ رد  هتـشغآ  مناشیوخ  میاههدازومع و  میاهومع ، مناردارب ، مرورـس ، منیبیم  هک  یلاح  رد  منکن ، يراز  عزج و  هنوگچ  متفگ : خـساپ 
دوشیمن و کیدزن  نانآ  هب  یسک  دناهدش . هدرپس  كاخ  هب  هن  دنکیم و  نفک  ار  نانآ  یـسک  هن  دناهداتفا ، نیمز  رب  نایرع ، هنهرب و  دوخ ،
! درادن او  يراز  عزج و  هب  ارت  ینیبیم ، هچنآ  :» تفگ بنیز  .« دنتـسه رزخ  ملید و  زا  ینادناخ  نانآ  ایوگ  دـنکفایمن . تماقا  لحر  اجنآ  رد 

نیمز ياهنوعرف  هک  تما -  نیا  زا  یهورگ  زا  دنوادخ  تیومع . ردپ و  ّدج و  هب  (ص ) ادخ لوسر  زا  تسا  يدهع  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب 
نیا ادجمه و  زا  ياهوضع  نیا  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  دنتسه -  هدش  هتخانش  فورعم و  اهنامسآ  لها  نایم  رد  یلو  دنـسانشیمن  ار  نانآ 

تشذگ هک  دننکیم ، بصن  تردپ  ربق  يارب  ياهناشن  نیمزرس  نیا  رد  نانآ  دنراپـسب . كاخ  هب  دننک و  عمج  ار  نوخ  هب  هتـشغآ  ياهندب 
نانآ شالت  یلو  دنـشوکیم ؛ نآ  يدوبان  وحم و  رد  یهارمگ  ناوریپ  رفک و  ناگدرکرـس  درک . دـهاوخن  دوباـن  وحم و  ار  شرثا  راـگزور 

[ . 22 .« ] دشخبیمن ياهجیتن  نآ  هزاوآ  ندرک  دنلب  نآ و  راثآ  رب  ندوزفا  زج  يزیچ 

ماما هار  رد  یناشفناج 

بجعت ناریسا  نایم  رد  (ع ) داجـس ماما  هدهاشم  زا  دایزنبا  دندش ، دایزنبا  سلجم  دراو  هفوک ، رد  (ع ،) نیـسح ماما  تیبلها  هک  یماگنه 
یتقو و  تسیک »؟ نیا  : » دیـسرپ دوخ  نایفارطا  زا  ور  نیا  زا  دوب . هدرک  رداص  ار  (ع ) نیـسح ماما  نادـنزرف  همه  لتق  نامرف  وا  هک  ارچ  درک ؛

نارابج و هراومه  خیرات  لوط  رد  تشکن »!؟ ار  نیـسحلا  نب  یلع  دـنوادخ  رگم  : » تفگ تسا ، (ع ) نیـسح ماما  دـنزرف  یلع  وا  تسناد  هک 
نانآ هلیـسونیدب  دننک و  فیرحت  ار  مدرم  یبهذم  تاداقتعا  هدرتسگ  تاغیلبت  رودزم و  ناملاع  مادختـسا  اب  ات  دناهدیـشوکیم ، نارگمتس 
همه باستنا  ربج و  بتکم  زا  تدش  هب  هیماینب  اتـسار  نیمه  رد  دننک . راداو  دوخ  فالخ  لامعا  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  توکـس ، هب  ار 

لباقم رد  دوخ  زا  تیلوئـسم  بلـس  تسخن  دندرکیم ؛ لابند  ار  فده  ود  ربج  بتکم  جیورت  زا  نانآ  دـندرکیم . تیامح  ادـخ  هب  اهراک 
داقتعا رواب و  نیا  داجیا  مود  دنتـشادیم . اور  مدرم  هب  هک  ییاهمتـس  ملظ و  تایانج و  ربارب  رد  دوخ  نداد  هولج  هانگیب  فالخ و  لاـمعا 

رییغت هتـساوخ  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  دـناوتیمن  ناسنا  تسا و  دـنوادخ  هدارا  تساوخ و  ساسا  رب  ناـنآ  تموکح  هک  مدرم  رد  حیحـصان 
تـسکش هب  موکحم  اهنت  هن  نانآ ، تموکح  هب  نداد  نایاپ  دوجوم و  عضو  رییغت  يارب  یتفلاـخم  بـالقنا و  ماـیق ، هنوگره  نیارباـنب  دـهد ؛

یلو »!؟ تشکن ار  نیـسحلا  نب  یلع  ادـخ  رگم  : » دـیوگیم قطنم  نیا  زا  يوریپ  هب  زین  داـیزنبا  تساوراـن . مارح و  ینید  رظن  زا  هکلب  تسا 
دوخ هار  نیا  رد  دوب و  هدرک  مایق  ملظ  لباقم  رد  میلست  شزاس و  توکس و  هیحور  اب  هزرابم  نید و  يایحا  يارب  شردپ  هک  (ع ) داجس ماما 
ربارب رد  تسناوتیمن  دوب ، هدـیرخ  ناـج  هب  ار  تراـسا  ـالبرک  تضهن  ماـیپ  ندـناسر  يارب  دوخ  و  دـندوب ، هدیـسر  تداهـش  هب  شناراـی  و 

ار وا  مدرم  دـشیم و  هدـیمان  نیـسحلا  نب  یلع  هک  متـشاد  يردارب  نم  : » دومرف ور  نیا  زا  دـنک ، راـیتخا  توکـس  داـیزنبا  ياـهییوگهوای 
توالت ار  هیآ  نیا  درک ، هدـهاشم  ار  داـیزنبا  تجاـجل  داـنع و  یتقو  (ع ) داجـس ماـما  !«. تشک ار  وا  ادـخ  هکلب  : » تفگ داـیزنبا  !« دنتـشک

ار یحاورا  دـنکیم و  ضبق  گرم  ماگنه  هب  ار  حاورا  دـنوادخ  [ . 23 [ ؛ اهمانم یف  تمت  مل  یتلا  اـهتوم و  نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  : » دومرف
ناراـبج و همه  دـننامه  دـنامرد ، (ع ) ماـما لالدتـسا  مکحم و  قـطنم  ربارب  رد  هک  داـیزنبا  .« دریگیم باوـخ  ماـگنه  هب  زین  دـناهدرمن  هـک 
رد !« دینزب ار  شندرگ  ار ، وا  دیربب  ییوگ ؟ خساپ  ارم  نخـس  ینکیم  تأرج  هنوگچ  وت  :» تفگ دش ، لسوتم  دیدهت  هب  خـیرات  نارادـمروز 

توخن و رورغ ، هک  ياهتخیـسگ  ماجل  هدنرد  دوجوم  نآ  دایزنبا -  ربارب  رد  (ع ) داجـس ماما  ناج  زا  ات  دوب ، (س ) يربک بنیز  تبون  اجنیا 
رد ار  ردارب  دنزرف  (س ) يربک بنیز  (ع ) ماما نتـشک  نامرف  رودـص  زا  سپ  دـنک . تیامح  دوب -  هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  رـسارس  يزیرنوخ 

ار وا  رگا  ! موشیمن ادـج  وا  زا  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  تسین ؟ یفاک  وت  يارب  یتشک  ام  زا  هچنآ  اـیآ  داـیز ! هداز  يا  :» تفگ تفرگ ، شوغآ 
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دنب و رد  رامیب و  یناوج  نز و  کی  نتشک  وس  کی  زا  تفرگ ؛ رارق  یهار  ود  رـس  رب  دایزنبا  !«. دش مهاوخ  هتـشک  وا  اب  زین  نم  یـشکیم ،
زا دوب ؛ لکشم  دایزنبا  يارب  طیارش  نآ  رد  زین  نخـس  زا  نتـشگرب  رگید  يوس  زا  و  دوب ، رود  هب  رایـسب  یگنادرم  یبرع و  تریغ  زا  ریـسا 
هب تسا ! بیجع  يدنواشیوخ  : » تفگ داد ، رییغت  ار  نخس  عوضوم  هناکریز  هاگنآ  تسیرگن ، يربک  بنیز  داجس و  ماما  هب  یتدم  ور  نیا 

يارب ار  شیراـمیب  نم  اریز  دـینک ؛! شیاـهر  مشکب . شاهدازردارب  هارمه  ار  وا  دراد  تسود  بنیز  هک  منکیم  ناـمگ  نـم  دـنگوس ! ادـخ 
دایزنبا هبور  هاگنآ  .« میوگ نخـس  دایزنبا  اب  نم  ات  نک ! توکـس  همع ! يا  : » دومرف شاهمع  هب  (ع ) داجـس ماما  !« منادیم یفاک  وا  نتـشک 

تمارک ادـخ  هار  رد  تداهـش  تسام و  تداع  ندـش  هتـشک  ینادیمن  ایآ  ینکیم ؟ دـیدهت  گرم  هب  ارم  ایآ  داـیز ! هداز  يا  :» دومرف درک ،
[ . 24 «. ] تسام

ناکدوک نانز و  زا  تیامح 

رادگوس وس  کی  زا  نانآ  دـنتفرگ . رارق  يراوشدو  اسرفتقاط  رایـسب  طیارـش  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  (ع ) نیـسح ماما  تیبلها 
، محریب ینمشد  نایم  رد  رگید  يوس  زا  دندوب . نکمم  لکش  نیرتعیجف  هب  دوخ  ناگتسب  ناشیوخ و  نیرتزیزع  نادنزرف و  ناردارب ، ردپ ،

يرپس راگزور  ییاذـغ  هریج  تاناکما و  لقادـح  اب  دـندوبروبجم  اذـغ  بآ و  رظن  زا  موس  يوس  زا  دنتـشاد و  رارق  وخ  هدـنرد  راکتیانج و 
، راکادف هتشذگ ، ناجزا  عاجـش  دنمورین ، يوق ، رایـسب  یـصخش  دوب ، مزال  راوگان  راوشد و  رایـسب  طیارـش  نیا  رد  هک  تسا  نشور  دننک .

نآ رد  ار  نانآ  دریگ ، هدهع  هب  ار  ناکدوک  نانز و  زا  تیامح  یتسرپرـس و  دشاب و  تیبلها  راکددم  هاگهیکت و  زوسلد  نابرهم و  فوئر ،
دوخ ییاذغ  زیچانهریج  زا  دـیامن و  ناشنادرگ  الب  ار  دوخ  راکتیانج  نمـشد  ربارب  رد  دـهد ، تیلـست  يرادـلدهاکناج و  تخـس و  بئاصم 
همه نیا  لـمحت  تردـق  ارـسا  هک  دوبن  مولعم  تروص  نیا  ریغرد  . دـندرگ دـنمهرهب  اذـغو  بآ  لقادـح  زا  ناـکدوکات  دـیامن  یـشوپمشچ 

يربک بنیز  مشاهینب ، هلیقع  زج  دیآرب ، اهتیلوئسم  نیا  همه  هدهع  زا  طیارـش  نآ  رد  دناوتب  هک  یتیـصخش  دنـشاب . هتـشاد  ار  تالکـشم 
يردپ و  (س ) ارهز همطاف  نوچمه  يردام  زا  یلاسدرخ  یکدوک و  نارود  زا  ار  اهیتخس  تالکشم و  اب  ییورایور  هک  یسک  دوبن . یـسک 

: مینکیم هراشا  (ع ) نیسح ماما  تیبلها  زا  هنومن ، يوناب  نآ  ياهتیامح  زا  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد  دوب . هتخومآ  (ع ) یضترم یلع  نوچ 

ناکدوک نانز و  يروآ  عمج 

سپ تسا . (ع ) نیسح ماما  تیبلها  هب  دعس  رمع  هاپس  هناشنمدد  هنایشحو و  شروی  خیرات  تایانج  نیرتهقباسیب  نیرتهنایـشحو و  زا  یکی 
دروم ار  تلاسر  نادـناخ  عافدیب  ناکدوک  نانز و  تسخن  تواـسق ، یمحریب و  تیاـنج ، ياـههموثرج  نآ  (ع ) نیـسح ماـما  تداهـش  زا 

ار نانآ  ياههمیخ  سپس  دندرک . تراغ  دنتشاد ، لیاسو  سابل و  تالآ و  رویز  هچ  ره  هویش  نیرتدب  اب  دنداد و  رارق  دوخ  هنایـشحو  موجه 
(ع) داجـس ماـما  زا  تشاد -  هدـهع  هـب  ار  ناـکدوک  ناـنز و  زا  يرادـساپ  تیاـمح و  تیلوئـسم  هـک  يربـک -  بـنیز  دندیـشک . شتآ  هـب 
(ع) داجس ماما  »؟ یهدیم نامرف  هچ  هراب  نیا  رد  دندیشک  شتآ  هب  ار  ام  ياههمیخ  ناگدنامزاب ! هاگهانپ  ناگتـشذگ و  راگدای  يا  :» دیـسرپ

يربک بنیز  یلو  . دـنداهن نابایب  هب  رـس  يراز  هیرگ و  اب  (ص ) مرکا ربماـیپ  نادـناخ  ناـکدوک  ناـنز و  ماـگنه  نیا  رد  !« دـینک رارف  : » دومرف
هک یـصخش  دومنیم . يراتـسرپ  يرادهگن و  (ع ) داجـس ماما  زا  دنامیم و  دیاب  وا  هکلب  دنک ، رارف  دـیوگ و  كرت  ار  هنحـص  تسناوتیمن 
هک مدید  ار  يراوگرزب  يوناب  دیشکیم ، هلعش  تلاسر  نادناخ  ياههمیخ  زا  شتآ  هک  هنوگنامه  : » دیوگ دوب ، زادگناج  هنحص  نآ  دهاش 
رب تسد  درکیم ، هاگن  نامـسآ  پچ و  تسار و  يوس  هب  هتـسویپ  وا  دـشکیم و  هنابز  شفارطا  زا  شتآ  تسا . هداتـسیا  ياهمیخ  رانک  رد 

نایم رد  ارچ  اوناب ! يا  متفگ : مدـناسر و  وا  هب  ار  دوخ  تعرـس  اـب  دـشیم . جراـخ  نآ  زا  تفریم و  ياهمیخ  نورد  هب  دـیبوکیم و  تسد 
اب بنیز  يدـنویپیمن .؟ نانآ  هب  وت  ارچ  دـناهدیدرگ ؟ هدـنکارپ  نابایب  رد  دـناهدرک و  رارف  ناـنز  همه  هک  ینیبیمن  رگم  ياهداتـسیا ؟ شتآ 

هطاحا ار  وا  شتآ  هک  لاح  نیا  رد  درادن ، نتـسشن  نداتـسیا و  تردق  هک  مراد  همیخ  رد  يرامیب  نم  تفگ : تسیرگ و  نخـس  نیا  ندینش 
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هب ناکدوک  نانز و  يروآ  عمج  يارب  يربک  بنیز  تسـشن ، ورف  اههمیخ  شتآ  هکنآ  زا  سپ  منک ». اهر  اهنت  ار  وا  مناوتیم  هنوگچ  هدرک ،
عمج مه  درِگ  درکیم و  ادـیپ  ار  ناکدوک  نانز و  کیاکی  تشگیم و  فارطا  ياهنابایب  رد  وا  تخادرپ . فارطا  ياـهنابایب  رد  شدرگ 

رایـسب شـشوک  شـالت و  زا  سپ  ماجنارـس  دـبایب ! ار  (ع ) نیـسح ماـما  ناـکدوک  زا  نت  ود  تسناوـتن  درک ، وجتـسج  هـچ  ره  یلو  درکیم .
تکرح ار  نانآ  دـش و  رتکیدزن  یتقو  دـناهتفر ! باوخ  هب  نابایب  زا  ياهشوگ  رد  هدومن ، رگیدـکی  ندرگ  رد  تسد  ناـنآ  درک ، هدـهاشم 

[ . 25 . ] دناهدرک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  اهنت  نابایب ، نآ  رد  رایسب  تشحو  سرت و  ناوارف و  یگنشت  رثا  رب  نانآ  هک  تسناد  داد ،

نیسح ماما  رتخد  همطاف  زا  عافد 

ار دوخ  يزوریپ  ات  درک ، توعد  سلجم  نآ  رد  ار  تاماقم  ارفس و  همه  و  داد ، بیترت  یسلجم  ماش  رد  دوب ، يزوریپ  زا  تسمرـس  هک  دیزی 
تراسج كاندرد  ثداوح  نآ  زا  یکی  دیماجنا . دیزی  ییاوسر  هب  هک  داد  يور  یثداوح  سلجم  نآ  رد  دراذـگ . شیامن  هب  نانآ  ربارب  رد 

نم هب  ار  زینک  نیا  : » تفگ دیزی  هب  و  درک ، هراشا  همطاف  هب  یماش  درم  دـیزی  سلجم  رد  دوب . (ع ) نیـسح ماما  رتخد  همطاف  هب  ماش  زا  يدرم 
زینک مدش ، میتی  : » تفگ دنابسچ و  (س ) بنیز شاهمع  هب  ار  دوخ  دیزرلیم ، تدش  هب  هک  یلاح  رد  نخـس  نیا  ندینـش  اب  همطاف  !«. شخبب
چیه دـیزی  هن  وت و  هن  يدـش ! اوسر  ییوگیم و  غورد  ادـخ  هب  :» تفگ درک و  یماش  درم  هب  ور  لـماک  تماهـش  اـب  (س ) بنیز .»؟ موشب مه 
نینچ نم  دییوگیم ! غورد  ادخ  هب  : » تفگ دمآ و  مشخ  هب  نخس  نیا  ندینـش  اب  دیزی  !«. دیرادن ار  رتخد  نیا  ندرب  يزینک  هب  تردق  مادک 
تسا هدادن  وت  هب  ار  یقح  نینچ  دنوادخ  دنگوس ! ادخ  هب  تسین ، نینچ  :» تفگ (س ) بنیز .« مهدیم ماجنا  مهاوخب ، رگا  مراد و  ار  یتردق 

نم اب  : » تفگ دش ، نیگمشخ  تدش  هب  (س ) بنیز ترضح  نخس  زا  دیزی  !«. يریذپب ار  يرگید  نییآ  يوش و  جراخ  ام  نید  زا  هکنیا  رگم 
ردارب ردپ و  نید  ادخ و  نید  اب  یناملـسم ، رگا  وت  : » درک دیکات  بنیز  !« دـناهدش جراخ  نید  زا  تردارب  ردـپ و  ییوگیم ؟ نخـس  هنوگنیا 
هناملاظ هک  یتسه  يریما  وت  :» دومرف (س ) بنیز !« ادخ نمـشد  يا  ییوگیم  غورد  : » تفگ دیزی  .« ياهدش تیاده  تّدـج  ردـپ و  وت و  نم ،

دیزی هب  یماش  درم  رگید  راب  اجنیا  رد  دش . تکاس  هدنمرش و  نخـس  نیا  زا  دیزی  !«. ییوگیم روز  دوخ  تردق  رطاخ  هب  ییوگیم و  ازـسان 
رتخد نیا  رگم  : » دیـسرپ یماش  درم  .« دتـسرفب تیارب  یناهگان  گرم  دـنوادخ  نک ! سب  : » تفگ دـیزی  !« شخبب نم  هب  ار  رتخد  نیا  : » تفگ

همطاف و دنزرف  نیسح  : » تفگ یماش  درم  .« تسا بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  نز ، نآ  نیـسح و  رتخد  همطاف  نیا  : » تفگ دیزی  »؟ تسیک
ادخ هب  ؟ ینکیم ریسا  ار  وا  نادنزرف  یشکیم و  ار  تربمایپ  ترتع  دیزی ! يا  دنک  تنعل  ارت  دنوادخ  :» تفگ دینش  تبثم  خساپ  یتقو  »؟ یلع

روتـسد هاگنآ  منکیم »! قحلم  نانآ  هب  زین  ارت  دنگوس ! ادخ  هب  : » تفگ دیزی  !« دنتـسه مور  يارـسا  نانآ  هک  مدرکیم  نامگ  نم  دـنگوس !
[ . 26 . ] دندز ار  وا  ندرگ  داد 

ناکدوک هب  دوخ  ییاذغ  هریج  نداد 

زا هک  ناکدوک  يارب  اذـغ  رادـقم  نآ  هک  يروط  هب  دـندوب ، رادروخرب  يزیچان  ییاذـغ  هریج  زا  تیبلها  نانز  ناـکدوک و  رفـس ، لوط  رد 
رظان تسناوتیمن  تشاد ، هدهع  رب  ار  ناکدوک  زا  يرادساپ  تیلوئـسم  هک  يربک  بنیز  دوبن . یفاک  دنرادروخرب ، يرتمک  لمحت  تردـق 

ياهزور دوخ  درکیم و  میـسقت  ناکدوک  نایم  رد  ار  دوخ  ییاذـغ  هریج  ور  نیا  زا  دـشاب ؛ ردارب  هدـیجنر  رادـغاد و  ناـکدوک  یگنـسرگ 
هب هداتسیا  ار  دوخ  بش  زامن  دناوتن  دوش و  ینامسج  فعض  راتفرگ  ترـضح  نآ  هک  دش  ببـس  رما  نیا  درکیم . يرپس  هنـسرگ  یپردیپ 

لیلد یتقو  دروآیم ، اج  هب  بش  زامن  هتـسشن  بنیز -  ماهمع -  مدـید  هار  نیب  ياهلزنم  زا  یکی  رد  :» دـیامرفیم (ع ) داجـس ماما  . دروآ اج 
هنابـش ره  رد  هار  لوط  رد  دیزی  نارومأم  . درادن نداتـسیا  ناوت  هک  تسا  بش  هس  یگنـسرگ  فعـض و  تلع  هب  داد  خـساپ  مدیـسرپ ، ار  نآ 

هنـسرگ دوخ  دادیم و  نانآ  هب  اردوخ  ياذـغ  مهـس  بنیز  دوبن و  یفاک  ناکدوک  يارب  هک  دـندادیم . نان  صرق  کی  اـهنت  رفن  ره  هب  زور 
[ . 27 .« ] دنامیم
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اروشاع تضهن  یناسر  مایپ 

هلحرم مود  هلحرم  و  تداهش ، داهج و  هزرابم ، هلحرم  تسخن ، هلحرم  تشاد . هلحرم  ود  (ع ،) نیـسح ماما  تضهن  مایق و  دش  هتفگ  هچنانچ 
شوگ هب  ار  تضهن  مایپ  هک  دوبن  یـسک  دشیم و  هصالخ  تسخن  هلحرم  نامه  رد  (ع ) نیـسح ماما  تضهن  رگا  يرگرادیب ، یناسرمایپ و 
تـسا نیا  یعدم  نیا  دهاش  دـسرب . فارطا  ياهرهـش  هب  (ع ) ماما مایق  ربخ  یعیبط  روط  هب  ات  دوب  مزال  نامز  اههام  دـناسرب ، نامز  نآ  مدرم 

همه نآ  اب  نایدیزی  تدم  نیا  رد  دندوب . ربخیب  البرک  ياهدادـیور  زا  زونه  رهـش  نآ  مدرم  هنیدـم  هب  (ع ) ماما تیبلها  دورو  زا  شیپ  هک 
هب ياهنوگ  هب  دـننک و  فیرحت  دوخ  عفانم  ياتـسار  رد  ار  البرک  عیاقو  دنتـسناوتیم ، یتحار  هب  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هک  یتاغیلبت ، تاناکما 

مایق ریثأت  زا  يدایز  رایسب  ّدح  ات  تروص  نیا  رد  دشاب . هتشادرب  رد  ار  نایز  ررض و  نیرتمک  دیزی  تموکح  يارب  هک  دنناسرب  مدرم  شوگ 
يارب تاکرب  راثآ و  همه  نیا  دهاش  زورما  ام  عطق  روط  هب  و  دشیم ، هتساک  ناناملسم  هدنیآ  عماوج  نامز و  نآ  هعماج  رد  (ع ) نیـسح ماما 

نوگاـنوگ ياهدرگـش  زا  یمومع  راـکفا  فارحنا  شیوـخ و  تیاـنج  رب  نداـهن  شوپرـس  يارب  هیماینب  میدوـبن . (ع ) نیـسح ماـما  تضهن 
ینیددض . 2 نکمم ، ّدح  رد  مدرم  دید  زا  دوخ  تایانج  نتـشادهگن  یفخم  . 1: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دندرکیم ، هدافتسا  یتاغیلبت 

ار دوخ  نافلاخم  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هک  یتاغیلبت  نوگاـنوگ  ياـهرازبا  اـب  هیماینب  . دوخناـفلاخم ياـهتیلاعف  ندرکیفرعم  یمدرمدـض  و 
نب رجح  هیلع  نیغورد  همانتداهـش  میظنت  اب  دایز  هچنانچ  دندرکیم . یفرعم  مدرم  هب  رگبوشآ  بلط و  تردـق  تسرپ ، ایند  نیدیب ، يدارفا 
ماما ات  دندرک ، زاغآ  ار  یعیـسو  تاغیلبت  دیزی  دایزنبا و  نینچمه  دنک و  یفرعم  نیدیب  رفاک و  يدارفا  ار  نانآ  دیـشوک ، شنارای  يدع و 
هعماج ندرک  نماان  ددـص  رد  و  هدرک ، ماـیق  یمالـسا  تموکح  هیلع  هدـش و  جراـخ  مالـسا  نید  زا  هک  رگبوشآ  یتیـصخش  ار  (ع ) نیـسح
نامتک تردق  هیماینب  هک  يدراوم  رد  . نافلاخم هزیگنا  ثداوح و  عوقو  تیفیک  هراب  رد  نوگانوگ  تاعیاش  داجیا  . 3. دنیامن یفرعم  تسا ،

ماهبا زا  ياهلاه  رد  ار  هثداح  نآ  دندیشوکیم ، هثداح  کی  هرابرد  ضقانتم  داضتم و  تایرظن  داجیا  ینکارپهعیاش و  اب  دنتشادن ، ار  قیاقح 
لاوقا و قمح  نب  ورمع  تداهش  دروم  رد  هچنانچ  دنهاکب ، تموکح  هاگتـسد  هب  نآ  باستنا  زا  ناکما  ّدح  رد  تروص  نیا  هب  و  دنرب ، ورف 

رادهنماد هدرتسگ و  تاغیلبت  اب  دنتساوخیم ، نایدیزی  دیزی و  (ع ،) نیسح ماما  تضهن  هراب  رد  . دندرک رشتنم  هعماج  رد  ینوگانوگ  تایرظن 
مدرم هب  يویند  يدام و  عفانم  ياتـسار  رد  یمالـسا و  هعماج  ناناملـسم و  حـلاصم  فـالخ  رب  نید ، دـض  یتکرح  ار  (ع ) ماـما مادـقا  دوخ ،

هن زاغآ  رد  نانآ  ور  نیا  زا  دننکب . دوخ  نافلاخم  ندناشک  شزاس  هب  بوکرـس و  رد  ار  يرادرب  هرهب  رثکادح  هلیـسونیدب  و  دننک ، یفرعم 
اب دندیـشوکیم ، سکع  رب  هکلب  دـندرکیمن ، شالت  تموکح  هب  اهنآ  باستنا  زا  يریگولج  دوخ و  تایانج  ندرک  یفخم  تهج  رد  اـهنت 

یفرعم دیزی  تموکح  گرزب  تاراختفا  زا  ار  شنارای  و  (ع ) نیسح ماما  تداهش  وا ، فادها  و  (ع ) نیسح ماما  تضهن  نداد  ناشن  شوشم 
رب شقن  ار  نانآ  ياههتفاب  مامت  داد و  رارق  عاعشلا  تحت  ار  هیماینب  یتاغیلبت  هدرتسگ  عیـسو و  ياهتیلاعف  مامت  تیبلها  تراسا  یلو  دننک ؛

هرهچ دنرادرب و  شلامع  دیزی و  تایانج  زا  هدرپ  تعرس  هب  دنتـسناوت ، (س ) يربک بنیز  یتسرپرـس  هب  (ع ) نیـسح ماما  تیبلها  . درک بآ 
رد نانآ  دننک . اوسر  تشاد ، رارق  ماش  هب  هفوک  زا  ناوراک  تکرح  ریسم  رد  هک  ییاهرهـش  رگید  ماش و  هفوک و  مدرم  يارب  ار  نانآ  ثیبخ 

يرایسب ياهرهش  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  یهاوختلادع  تیمولظم و  نید ، زا  يرادساپ  يزیتس ، ملظ  یبلطقح ، يادن  نکمم  نامز  نیرتهاتوک 
هب تسا  هتـسناوتن  وا  تیبلها  تراسا  و  (ع ) نیـسح ماما  تداهـش  زا  اهنت  هن  هک  تفایرد  دیزی  هاتوک  یتدم  زا  سپ  هک  يروط  هب  دندناسر .
هب ندرک و  ینلع  اـب  هک  وا  تسا . هدومن  رتروفنم  رتاوـسر و  ار  دوـخ  زور  هبزور  سکع  رب  هکلب  ددرگ  لـیان  هدـش  نییعت  شیپ  زا  فادـها 

تدـم زا  سپ  دـنک ، بلـس  ناناملـسم  زا  ار  دوخ  تموکح  اب  نافلاخم  تأرج  تساوخیم ، ـالبرک  رد  شلاـمع  دوخ و  نتـشاذگ  شیاـمن 
هب . دیازفایم وا  فالخ  لامعا  ملظ و  اب  هلباقم  رد  ناناملسم  تراسج  تأرج و  رب  زورهبزور  (ع ) نیـسح ماما  تضهن  هک  تفایرد ، یهاتوک 

مایق و اب  دوخ  دروخرب  رد  دـیزی  هک  دوب  هتـشذگن  ماش  رد  (ع ) نیـسح ماما  تیبلها  ناریـسا و  تماـقا  زا  يداـیز  تدـم  زونه  لـیلد  نیمه 
يرادازع و مسارم  يرازگرب  هزاجا  درک . لقتنم  دوخ  خاک  هب  هبارخ  زا  ار  (ع ) نیـسح ماما  تیبلها  دیزی  . درک رظن  دـیدجت  (ع ) ماما تضهن 
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هناور مارتحا  اب  ار  نانآ  دروخیمن و  اذـغ  وا  نودـب  درک و  مارتحا  لیلجت و  داجـس  ماـما  زا  داد . ناـنآ  هب  (ع ) نیـسح ماـما  يارب  يراوگوس 
. دیامن هئربت  (ع ) ماما نتشک  زا  ار  دوخ  دزادنیب و  دایزنبا  ندرگ  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  نتشک  هانگ  درک  شالت  اهراک  نیا  اب  وا  درک . هنیدم 
. دوب هدرک  بلـس  نایدـیزی  دـیزی و  زا  البرک  خـیرات  فیرحت  تهج  رد  ار  یمادـقا  هنوگره  لاـجم  (ع ) تیبلـها ياهيراکادـف  یلو  [ 28]

نامز نآ  رد  (ع ) نیـسح ماما  تضهن  فیرحت  عنام  اهنت  هن  يربک  بنیز  یتسرپرـس  هب  نانآ  تامادـقا  و  (ع ) نیـسح ماما  تیبلـها  تراـسا 
اهلاـس تشذـگ  زا  سپ  نابـصعتم  زا  یخرب  یتـح  هک  يروط  هب  درک ؛ ظـفح  یفیرحت  هنوـگره  زا  ار  نآ  خـیرات  لوـط  رد  هکلب  دـیدرگ ،

دیزی : » دنیوگب هک  دیماجنا  اجنیا  هب  دیزی  هئربت  رد  اهنآ  شـشوک  شالت و  تیاهن  دنهن و  شوپرـس  نایدیزی  دـیزی و  تایانج  رب  دنتـسناوتن ،
هک یسک  و  (ص ) ربمایپ دنزرف  نتشک  هک  یلاح  رد  تسین »! وا  رب  یهانگ  ور  نیا  زا  تفر ؛ اطخ  هب  (ع ) نیسح ماما  نتشک  رد  دوب و  دهتجم 

ماـما تداهـش  هک  یجیاـتن  راـثآ و  . تسین رظن  يأر و  داـهتجا و  ياـج  تسا ، هدرک  یفرعم  تـشهب  ناـناوج  رورـس  ار  وا  (ص ) ادـخلوسر
یهورگ يارب  روهظ  طرف  رثا  رب  یهاگ  هک  تسا ، نشور  حضاو و  نانچ  نآ  تشاذـگ ، ياج  رب  شتیبلها  تراسا  شنارای و  و  (ع ) نیـسح

هک تسین  یکـش  و  دوش ، هدیجنـس  دـیاب  مایق  نآ  فادـها  اب  هسیاقم  رد  یمایق  تکرح و  ره  تسکـش  تیقفوم و  ددرگیم . تلفغ  بجوم 
هدش تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  دیـسر  لماک  تیقفوم  هب  هار  نیا  رد  تشادن و  يرگید  فده  مالـسا  نتـشادهگن  هدنز  زج  (ع ) نیـسح ماما 
زاب هنیدـم ] هب  ماـش   ] رفـس زا  دوب ، هدـناشوپ  ار  دوخ  رـس  هتـسشن و  لـمحم  رد  هک  یلاـح  رد  تداهـش  زا  سپ  (ع ) داجـس ماـما  : » دومرف هک 

دناشوپیم ار  دوخ  رـس  هک  یلاح  رد  ازهتـسا  رخـسمت و  تلاح  اب  دمآ و  (ع ) ماما دزن  هللادیبعنبهحلط  نب  میهاربا  ماگنه  نیا  رد  تشگیم .
ناذا دیسر  ارف  زامن  تقو  هک  یماگنه  دش ، زوریپ  یسک  هچ  ینادب  یهاوخیم  رگا  :» دومرف نیسحلانبیلع  .»؟ دش زوریپ  یسک  هچ  : » دیسرپ

يدوبان وحم و  ددـص  رد  هیماینب  هک  تسا  نآ  رگنایب  یبوخ  هب  (ع ) ماـما نخـس  نیا  [ . 29 !(« ] دش زوریپ  یـسک  هچ  ینادـب  ات   ) وگب هماقا  و 
رب لیلد  نیرتهب  ناهج  طاقن  یـصقا  رد  ناذا  يادـن  ندـش  هدینـش  درک و  مایق  مالـسا  ياقب  ظفح و  يارب  (ع ) نیـسح ماـما  دـندوب و  مالـسا 
هب هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک  زا  رفس  لوط  رد  يربک  بنیز  لاح  ره  هب  . دنشاب لفاغ  نآ  زا  ناناملسم  دنچ  ره  تسا . (ع ) نیـسحماما يزوریپ 

تایح و حور  نامز  نآ  شوماخ  مدرم  هعماج و  هب  دوخ  نانخـس  اب  تخادرپیم و  یناسرمایپ  يرگرادـیب و  هب  بسانم  ياـهنامز  رد  ماـش 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  ییاههنومن  هب  هک  دیشخبیم ، یگدنز 

هفوک رد  ینارنخس 

وا ناوت  سفن و  هب  دامتعا  مالک ، ذوفن  نایب ، تردق  هب  ناوتیم  تسین ، ینارنخـس  رب  رداق  طیارـش  نآ  رد  سک  ره  هک  یطیارـش  یـسررب  اب 
طیحم طیارـش  رد  يرییغت  نیرتکچوک  ای  یمـسج و  یحور و  لکـشم  نیرتمک  اب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  درب . یپ  ناگدنونـش  بذـج  رد 

تیعـضو نیرتدب  رد  هک  دنتـسه ، يردان  دارفا  لباقم  رد  دنهدیم . تسد  زا  ار  نتفگ  نخـس  رب  تردـق  ناگدنونـش ، تیعـضو  ینارنخس و 
، سفن هب  دامتعا  نانچ  زا  (س ) يربک بنیز  . دـنراذگب دوخ  ناگدنونـش  رد  ار  ریثأـت  نیرتشیب  دـنرداق  یطیحم  طیارـش  یحور و  یمـسج و 

نیرتهب دیآ ، مهارف  هدنیوگ  کی  يارب  تسا  نکمم  هک  یطیارش  نیرتدب  رد  هک  دوب  رادروخرب  یمالک  ذوفن  نایب و  تردق  یحور ، تردق 
یطیارـش رد  یحور  یمـسج و  رظن  زا  ماش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک  زا  دوخ  یغیلبت  رفـس  رد  وا  درک . داریا  ار  اهینارنخـس  نیرتذفان  و 

اهزور دوب . شیوخ  ناگتـسب  ناشیوخ و  نیرتزیزع  رادـگوس  يربک  بنیز  . تسا زجاع  نآ  فیـصوت  زا  نایب  ملق و  ًاتقیقح  هک  تشاد ، رارق 
ره رکف  هک  تشاد  هدهع  رب  ینیگنـس  ددعتم و  ياهتیلوئـسم  دوب . هرهبیب  یفاک  ياذـغ  تحارتسا و  باوخ ، زا  هک  تشذـگیم  یپردیپ 

تاغیلبت رثا  رب  نانآ  زا  يدایز  دادـعت  نابطاخم  رظن  زا  تشادیم . زاـب  رگید  ياـهراک  هب  نتخادرپ  زا  ار  ناـسنا  ییاـهنت  هب  اـهنآ  زا  مادـک 
نداد شوگ  یگدامآ  زگره  و  دنتسنادیم ، دناهدرک ، مایق  ناناملـسم  تینما  هیلع  هک  رگبوشآ  یغای و  یهورگ  ار  تیبلها  يوما  تموکح 
يادص يراز و  نویش و  يادص  اب  يداش  هلهله  يادص  دوبن ، ینارنخـس  بسانم  هجو  چیه  هب  زین  طیحم  دنتـشادن . ار  ریـسا  ینز  نانخـس  هب 

ترـضح یطیارـش  نینچ  رد  دیـسریمن . ادـص  هب  ادـص  هک  يروط  هب  دوب ، هتخیمآ  مه  رد  فرط  ره  زا  نارومأم  يوگتفگ  نارتش و  گنز 
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ار سلجم  دـناوتن ، هک  ياهدـنیوگ  تسا . ینارنخـس  طیحم  سلجم و  ندرک  تکاس  ینارنخـس  طرـش  نیتسخن  درک . نخـس  هب  زاـغآ  بنیز 
رد سلجم  ندرک  تکاس  دراذگب . يدایز  ریثأت  دوخ  ناگدنونـش  رب  تسناوت  دـهاوخن  دریگ ، رایتخا  رد  ار  سلجم  لرتنک  دـیامن و  تکاس 

رادروخرب یتمظع  یحور و  تردق  نانچ  زا  (س ) يربک بنیز  یلو  دوب ؛ جراخ  يداع  یلومعم و  ياهناسنا  ناوت  تردق و  زا  طیارـش  نآ 
. دیدرگ سبح  اههنیس  رد  اهسفن  داتفا و  راک  زا  نارتش  گنز  تسـشن ، ورف  اهادص  تخاس . شوماخ  ار  همه  تسد ، هراشا  کی  اب  هک  دوب 

نخـس یلع  ناـبز  اـب  اـیوگ  دـشاب ؛ هتفگ  نخـس  بنیز  نوـچمه  هک  مدوـب  هدـیدن  ار  ییاـیحاب  نز  زگره  ناـمز  نآ  اـت  نـم  : » دـیوگ يوار 
ِراکم مدرم  هفوک ! مدرم  :» درک زاـغآ  نخـس  هنوگنیا  لـمحم  نورد  زا  هفوک  مدرم  هآ  کـشا و  ناـیم  رد  يربک  بنیز  ماجنارـس  :«. تفگیم
هچنآ نوچ  هک  دـینامیم  ار  نز  نآ  امـش  ددرگن ! هدـیرب  هنیـس  زا  ناتاه  هلان  زگره  دابم ! یهت  کـشا  زا  ناـتاه  هدـید  زگره  راـک ! تناـیخ 

زج فال  زج  يرابتعا ! ار  امـش  دـنگوس  هن  تسا و  یجرا  ار  امـش  ناـمیپ  هن  درکیم ، هراـپ  اردوخ  ياههتـشر  راـبکی  هب  تشریم ، تشاد 
دینامیم ار  ياهزات  رتو و  زبس  هایگ  امش  دیراد ؟ هچ  نتخاس  نانمشد  اب  ناهن  رد  و  نتفگ ، قلمت  ناکزینک  دننام  نایع ، رد  زج  ییاتـسدوخ ،

، دیدرک هدامآ  ناهج  نآ  يارب  ياهشوت  دب  هچ  دنـشاب ، هدودنا  نادب  ار  يروگ  هک  دیتسه  یچگ  دننام  دشاب و  هتـسر  ینیگرـس  هدوت  رب  هک 
یگنن نینچ  اب  دیدنخب ! مک  دییرگب و  شیب  دینتـسیرگ . راوازـس  هک  دینک  هیرگ  ادخ  هب  يرآ  دینکیم ؟ هیرگ  خزود ، باذع  ادـخ و  مشخ 
ناناوج دیـس  ربمغیپ و  رـسپ  نتـشک  زا  رتدب  یگنن  هچ  دش ، دـهاوخن  هتـسش  بآ  چـیه  اب  هک  یگنن  دـییرگن ؟ ارچ  دـیدیرخ ، دوخ  يارب  هک 

داب رب  ار  دوخ  هتـشذگ  راب  کی  هب  دـینکفیب ! ورف  ار  تلاـجخ  رـس  دـیریمب ! دوب . امـش  هریت  زور  رواـی  امـش و  هار  غارچ  هک  يدرم  تشهب !؟
يارب ار  ادخ  مشخ  امش  هچ ، دینک ؛ یگدنز  یگتـسکشرس  يراوخ و  اب  دیاب  سپ  نیا  زا  دیدرواین ! تسد  هب  زیچ  چیه  هدنیآ  يارب  دیداد و 

ار ینوخ  هچ  دـینادیم  دزیرب . مه  رد  اههوک  دفاکـشب و  نیمز  دـتفا و  نیمز  رب  نامـسآ  تسا  کـیدزن  هک  دـیدرک  يراـک  دـیدیرخ ! دوخ 
هراپ ار  ادخ  ربمغیپ  رگج  دینادیم  دنتـسه !؟ یناسک  هچ  دیاهدروآ ، رازاب  هچوک و  رد  هدرپیب  هک  نارتخد  نانز و  نیا  دـینادیم  دـیتخیر ؟

ياههرطق نامـسآ  زا  هک  دـینکیم  بجعت  تسا . هدرک  رپ  ار  ناهج  رـسارس  نآ  یتشز  هک  يراک  ياهناـقمحا ! تشز و  راـک  هچ  دـیدرک !؟
دیدرک هک  یهانگ  هب  ار  امـش  نونکا  مه  ادخ  رگا  دوب . دهاوخ  رتتخـس  ریخاتـسر  باذع  يراوخ  هک  دینادب  اما  دکچیم ؟ نیمز  رب  نوخ 

ار زیچ  همه  باسح  ادـخ  دراذـگیمن ، رفیک  یب  مه  ار  نامولظم  نوخ  اما  دـهدیمن  يروف  ار  هانگ  رفیک  ادـخ  دیـشابن ، هدوسآ  دریگیمن ،
هتفرگ ناـهد  هب  تسد  ینامیـشپ  تمادـن و  زا  ناـنآ  دومن . نادرگرـس  ناـیرگ و  ار  هفوک  مدرم  بنیز  نانخـس  دـیوگ : يوار  [ . 30 .« ] دراد
مردام مردپ و  : » تفگیم هیرگ  لاح  اب  بل  ریز  وا  تسا . هدش  رتشنساحم  هک  هتـسیرگ  يردق  هب  مدید  ار  يدرمریپ  دوخ  رانک  رد  دندوب .

. تسا اهلسن  نیرتهب  امـش  لسن  نانز و  نیرتهب  ناتنانز  ناناوج ، نیرتهب  ناتناناوج  ناگدروخلاس ، نیرتهب  امـش  ناگدروخلاس  امـش ! يادـف 
[ . 31 .« ] دیدرگیمن روهقم  راوخ و  زگره  امش 

دایز نبا  سلجم  رد 

هنهک ياهسابل  (س ) يربک بنیز  . دوب هتسشنةرامالاراد  رد  هفوک  ناگرزب  فارشا و  زا  یهورگ  اب  وا  دندروآ . دایزنبا  سلجم  هب  ار  ناریـسا 
ار شفارطا  زین  ناـنز  تسـشن . ياهشوگ  رد  دـیدرگ و  سلجم  دراو  ناـنز  ناـیم  رد  سانـشان  روـط  هب  ور  نیا  زا  تشاد . نت  رب  بساـنمان  و 

هدنمرـش ار  بنیز  هکنیا  يارب  دیدرگ و  عوضوم  هجوتم  تشاد  رظن  ریز  ار  تیبلها  راتفر  هک  دایزنبا  دیامن . هجوت  بلج  رتمک  ات  دـنتفرگ 
مود و راب  يارب  دایزنبا  دادن . خساپ  ار  وا  نخس  يربک  بنیز  تسشن »؟ سلجم  هشوگ  رد  نانز  نایم  رد  هک  تسیک  نز  نآ  : » تفگ دیامن 

بنیز هب  ور  دایزنبا  تسادـخ »! لوسر  رتخد  همطاـف  رتخد  بنیز  نیا  : » تفگ ناـنز  زا  یکی  ماجنارـس  اـت  درک ، رارکت  ار  نخـس  نیا  موس 
ییادخ ساپس  :» دومرف بنیز  !« دوبن شیب  یغورد  ناتنانخس  هک  داد  ناشن  درک و  اوسر  تشک و  ار  امش  هک  ار  ییادخ  ساپس  : » تفگ درک ،

ام نآ  دیوگیم و  غورد  رجاف  دیدرگ و  اوسر  قساف  انامه  دینادرگ . كاپ  اهيدـیلپ  زا  داد و  تمارک  (ص ) دـمحم شربمایپ  هب  ار  ام  هک  ار 
هنوـگچ دوـخ  تیبلـها  ردارب و  اـب  ار  ادـخ  راـک  : » تـفگ دـنک ، کـیرحت  ار  بـنیز  ترـضح  تاـساسحا  هـکنیا  يارب  داـیزنبا  !«. میتـسین
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ناشهاگمارآ يوس  هب  سپ  دوب  هدومرف  ردـقم  ناشیارب  ار  تداهـش  دـنوادخ  هک  دـندوب  یهورگ  نانآ  مدـیدن ! ییابیز  زج  :» بنیز »؟ يدـید
هک دید  یهاوخ  هاگنآ  دومن ، دـنهاوخ  جاجتحا  همـصاخم و  وت  اب  نانآ  درک و  دـهاوخ  عمج  نانآ  وت و  نایم  دـنوادخ  يدوز  هب  دـنتفاتش .

، تفرعم رظن  زا  بنیز  ترـضح  تیـصخش  جوا  رگنایب  نخـس  نیا  !« دنیـشن تگوس  هب  تردام  هناـجرم ! هداز  يا  تسیک . راگتـسر  زوریپ و 
مامت درادیم . او  یتفگش  بجعت و  هب  ار  همه  گرزب  يوناب  نیا  یگرزب  تمظع و  تسا . راگرورپ  ربارب  رد  میلست  اضر و  نامیا ، تخانش ،

هک دایزنبا  . تسا اراوگ  ابیز و  بنیز  ترضح  رظن  رد  تسا ، دنوادخ  ياضر  يدونشخ و  ياتـسار  رد  نوچ  تخـس  راوگان و  ثداوح  نیا 
زا هک  دش ، هتـسکش  بنیز  ترـضح  قطنم  لباقم  رد  نانچ  نآ  رادـتقا  تردـق و  جوا  رد  تشاد  ار  بنیز  ترـضح  ندومن  راسمرـش  دـصق 

ناراکمتـس و همه  شور  نـیا  تـفرگ . بـنیز  نتـشک  هـب  میمـصت  داد و  تـسد  زا  ار  هشیدـنا  رکفت و  تردـق  تینابـصع  مـشخ و  تدـش 
نانخـس اب  ثیرح  نب  ورمع  یلو  دـننکیم ؛ ناربج  تنوشخ  روز و  اب  لالدتـسا  قطنم و  نادـیم  رد  ار  دوخ  تسکـش  هک  تسا  نارادـمروز 

ورمع نخـس  اب  هک  دایزنبا  !« دنوشیمن تساوخزاب  ناشنانخـس  هب  نانز  تسا و  نز  وا  : » تفگ وا  هب  دروآ و  لقع  رـس  رب  ار  وا  يردق  دوخ 
« نیسح  » بناج زا  ارم  لد  دنوادخ  : » تفگ دروآ ، يور  ییوگازسان  هب  دوخ  تسکـش  ناربج  يارب  راب  نیا  دش ، فرـصنم  بنیز  نتـشک  زا 

مناـج هب  : » تفگ دروآدرد ، هب  تدـش  هب  ار  بنیز  ترـضح  لد  نخـس  نیا  دیـشخب »! شیاـسآ  افـش و  وـت  نادـناخ  ناشکرـس  رگناـیغط و 
: دایزنبا !« یتفای افـش  قیقحت  هب  تسوت ، يافـش  نیا  رگا  يدنک . رب  ار  ماهشیر  يدیرب و  ار  میاههخاش  یتشک ، ار  منادناخ  گرزب  دـنگوس !

[ . 32 [ »؟ راک هچ  عجس  اب  ار  نانز  دایز ! هداز  يا  :» بنیز !« دوب فاب  عجس  رعاش و  زین  شردپ  دیوگیم ! نخس  عجس  هب  نز  نیا  »

دیزی سلجم  رد 

ار دوخ  يزوریپ  هکنیا  يارب  نیاربانب  تسنادیم ، هدروخ  تسکش  ار  (ع ) نیـسح ماما  زوریپ و  ار  دوخ  دیزی  ماش  هب  تیبلها  دورو  زاغآ  رد 
، داد بیترت  یهوکـش  اب  سلجم  دراذـگ ، شیامن  هب  ماـش  ناـگرزب  یتموکح و  نالوئـسم  تاـماقمواهروشک و  يارفـس  ناگدـید  ربارب  رد 
اب تیبلها  زا  مادک  ره  دننک . سلجم  دراو  ار  (ع ) نیـسح ماما  تیبلها  داد  روتـسد  داد و  رارق  دوخ  لباقم  رد  ار  نادیهـش  سدقم  ياهرس 

شمشچ ات  (س ) بنیز دندروآ . نابز  رب  ياهلمج  دنداد و  ناشن  یصاخ  لمعلاسکع  نادیهش  ياهرس  و  (ع ) نیسح ماما  سدقم  رس  ندید 
لوسر بوبحم  يا  نیسح ! يا  : » تفگ دروآیم  درد  هب  ار  اهلد  همه  هک  زیگنامغ  ییاون  نیزح و  ییادص  اب  داتفا ، شبوبحم  ردارب و  رس  هب 

ار سلجم  لـها  همه  (س ) بنیز ییارـسهحون  !« یفطـصم رتـخد  هداز  يا  ناـنز ، نیرتـهب  ارهز  همطاـف  هداز  يا  ینم ، هـکم و  هداز  يا  ادـخ ،
زیمآرفک راعشا  دبوکب و  (ع ) نیـسح ماما  نادند  بل و  رب  نارزیخ  بوچ  اب  درک  عورـش  دوب ، هتـسشن  تکاس  نامز  نآ  ات  هک  دیزی  دنایرگ .
تموکح ینالوط  ياهلاس  لوط  رد  هیماینب  هدرتسگ  تاغیلبت  رثا  رب  سلجم  رد  نارـضاح  . دـناوخب دوب  هدورـس  دـحا  رد  هک  ار  يرعبز  نبا 

یهورگ دـیزی  دـندرکیم ، روصت  ًاعقاو  دـندربیم و  رـس  هب  قیاقح  زا  لماک  يربخیب  تلفغ و  رد  دـیزی  نیگنـس  تاغیلبت  ماش و  رب  هیواعم 
يرگرادـیب نیا  تیلوئـسم  دـنوش . رادـیب  دوـخ  هلاـس  نیدـنچ  یـشوگرخ  باوـخ  زا  ناـنآدوب  مزـال  ور  نیا  زا  تـسا . هتـشک  ار  رگبوـشآ 

هتشک لامتحا  دوشگیم ، نخس  هب  بل  دوب ، يزوریپ  رورغ  زا  تسم  رـس  دیزی  هک  یطیارـش  رد  (ع ) داجـس ماما  رگا  اریز  دوب ؛ (س ) بنیزاب
دوخ نانخـس  اب  وا  دـبای . نایاپ  تساوخیم  دـیزی  هچنآ  زا  ریغ  يرگید  هنوگ  هب  سلجمهک  دـش  ببـس  بنیز  نانخـس  دوب . رایـسب  شندـش 

رـسارس هتکن و  رپ  ياهبطخ  دـشداریا ؛ ییاـضف  نـینچ  رد  نخـس  يوناـب  نآ  هدـنبوک  فورعم و  هـبطخ  [ 33 . ] درک اوـسر  ار  نایدـیزیودیزی 
. دریگ رارق  ریسفت  حرش و  دروم  هناگادج  دیاب  هک  یسایس  شنیب  تفرعم و 

ماش رد  يراوگوس  مسارم  يرازگرب 

داد و رییغت  ار  دوخ  شور  دـیزی  سپ  نآ  زا  درک . لوحتم  دـیزی  هیلع  ار  عاـضوا  ماـش  رد  (ع ) داجـس ماـما  و  (س ) بنیز ترـضح  ینارنخس 
تماقا همادا  هک  تفایرد  يدوز  هب  دیزی  دزادنیب . دایزنبا  ندرگ  هب  ار  ناهانگ  دنک و  هئربت  (ع ) نیـسح ماما  نتـشک  زا  ار  دوخ  درک ، شالت 
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زا شیپ  دمآرب . هنیدم  هب  تیبلها  رفـس  كرادت  ددـص  رد  ور  نیا  زا  دـیازفایم . وا  نایز  هب  عاضوا  تماخو  رب  زورهبزور  ماش  رد  تیبلها 
هزاجا نانآ  هب  داد و  رارق  نانآ  راـیتخا  رد  ياهناـخ  دـیزی  دـننک . يراوگوس  نادیهـش  يارب  هک  دـندرک  تساوخرد  دـیزی  زا  تیبلـها  رفس 

، تیبلها يراوگوس  . دندرک اوسر  ار  نایدیزی  دیزی و  شیپ  زا  شیب  دـنتخادرپ و  يراوگوس  هب  زور  هس  تدـم  هب  تیبلها  داد . يراوگوس 
نانآ لابقتـسا  هب  هکنآ  رگم  دوبن  نایفـسوبا  نادـناخ  زا  ینز  دـندشیم  هناخ  دراو  تیبلها  یتقو  هک  تشاذـگ  ماـش  رد  يریثأـت  ناـنچ  نآ 

[ . 34 . ] دنک يراز  هیرگ و  (ع ) نیسح ماما  رب  دباتشب و 

یقرواپ

ص95. لاس 1408ه.ق ، مود ، پاچ  یملعا ، تاروشنم  نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  [ 1]
ص62. ج3 ، ۀیمالسالا ، بتکلاراد  هعیرشلا ، نیحایر  یتالحم ، هللا  حیبذ  [ 2]

ص376. ج93 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  [ 3]
.165 ، 162 ص108 ، ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  [ 4]

ص38. ج3 ، نامه ، یتالحم ، هللا  حیبذ  [ 5]
ص110. ج10 ، ماما ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  [ 6]

ص379. لاس 1405ه.ق . یتریصب ، ۀبتکم  مومهملا ، سفن  یمق ، ثدحم  [ 7]
ص 27 و 28. ق ، 1369 ه . فجنلا ، یف  ۀیردیحلا  ۀعبطملا  تاروشنم  فوفطلا ، یلتق  یف  فوهللا  سوواط ، نب  دیس  [ 8]

. ] ص50 ج3 ، نامه ، یتالحم ، هللا  حیبذ  [ 9]
زییاپ 1374، لّوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  تاراـشتنا  زکرم  بیکـش ، نیرتاـبیز  ییاـضر ، يدـهم  يدـسا ، ربکا  [ 10]

ص89. يربکلا ، بنیز  زا  لقن  هب  ص30 ،
.1/45 نامه ، یسلجم ، همالع  [ 11]

دهاوخ هدرپس  كاخ  هب  نادیهـش  داسجا  هک  دنکیم  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  نمیاما  قیرط  زا  (س ) بنیز ترـضح  ثیدـح  نیا  رد  [ 12]
شراوگرزب ردـپ  رب  ار  نآ  نمیاما  ناـبز  زا  ثیدـح  نیا  ندینـش  زا  سپ  (س ) بنیز دـیدرگ . دـهاوخ  ناشناتـسود  رازم  ناـنآ  روـبق  دـش و 

. دبای لماک  نانیمطا  نآ  یتسرد  زا  ات  درک  هضرع  (ع ) یلع ترضح 
.372/44 نامه ، یسلجم ، همالع  [ 13]

ص391. ج44 ، نامه ، [ 14]
.3 ص1 -  ج45 ، نامه ، [ 15]

.44 ص43 -  ج45 ، نامه ، [ 16]
یـسلجم همالع   ) دیـسر تداهـش  هب  البرک  رد  نوع  دمحم و  ياهمان  هب  بنیز  ترـضح  رهوش  رفعج ، نب  هللادـبع  نادـنزرف  زا  نت  ود  [ 17]

نایم رد  دوب ، ترـضح  نآ  دـنزرف  نوع  اهنت  هکنیا  اـی  دوب و  بنیز  اـهنآ  يود  ره  رداـم  هکنیا  هراـب  رد  یلو  ص366 ) ج44 ، راونالاراحب ،
، هعیـشلا نایعا  نیما ، نسحم  دیـس   ) دنادیم بنیز  نادـنزرف  ار  اهنآ  يود  ره  هر ) ) نیما نسحم  دیـس  همالع  تسا . فالتخا  ناراگن  خـیرات 
ص95) نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  . ) تسا هدروآ  رامش  هب  (س ) يربک بنیز  دنزرف  ار  نوع »  » اهنت جرفلاوبا  یلو  ص137 ) ج7 ،

. تسا يرتشیب  یسررب  قیقحت و  دنمزاین  هلأسم  لاح  ره  رد 
.54 ص53 -  ج45 ، نامه ، یسلجم ، همالع  [ 18]

ص55. ج45 ، نامه ، [ 19]
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دودح نامز  نآ  رد  ّالاو  تسا  هدرک  ریبعت  كدوک  هب  (ع ) داجـس ماما  زا  دعـس  رمع  هاپـس  تاساسحا  کیرحت  يارب  ملـسم  نب  دـیمح  [ 20]
. تشذگیم (ع ) داجس ماما  نس  زا  لاس  دنچ  تسیب و 

ص301. لاس 1411 ، مود  پاچ  هفاقثلاراد ، نیسحلا ، لتقم  مرقملا ، يوسوملا  قازرلادبع  [ 21]
ص 179-180. ج 45 ، نامه ، یسلجم ، همالع  [ 22]

.42 (: 75) رمز هروس  [ 23]
.118 ص117 -  ج45 ، نامه ، یسلجم ، همالع  [ 24]

ج2، نمهب 1363 ، مود ، پاچ  یـضرلا ، فیرـشلا  تاروشنم  نیـسحلا ، نسحلا و  لاوحا  یف  نیطبـسلا  یلاعم  يرئاح ، يدـهم  دـمحم  [ 25]
.89 ص88 - 

.137 ص136 -  ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  [ 26]
ص 175. زییاپ 1369 ، لّوا ، پاچ  ترایز ، جح و  تاغیلبت  شزومآ و  رتفد  اههرطاخ ، نیمزرس  ماش  ییاوشیپ ، يدهم  [ 27]

.187 ص186 -  ج2 ، نامه ، يرئاح ، يدهم  دمحم  [ 28]
ثیدح 27. ص177 ، ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  [ 29]

ص182 و 183 .1359 ه.ش ، یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، (ع ،) نیسح مایق  يدیهش ، رفعج  دیس  زا  بنیز  ترضح  هبطخ  همجرت  [ 30]
. دیدرگ لقن 

163 و 165. ، 162 ، 108 ج45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  [ 31]
117 و 154. ، 116 ص115 ، ج45 ، نامه ، [ 32]

. تسا هدمآ  دعب  هب  دعب و 157  هب  ص132 ، ج45 ، راونالاراحب ، رد  ارجام  نیا  لیصفت  [ 33]
ص 339. ج 3 ، مود 1408 ، پاچ  توریب ، ۀیملعلا ، بتکلاراد  يربط ، خیرات  يربط ، [ 34]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
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هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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